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Van de redactie
Kriebelt het bij u ook al om weer naar de tuin te gaan? Gisteren, zaterdag 7 maart, stond
het parkeerterrein voor ons complex al weer aardig vol met auto's. Niet zo gek, het is het
eerste weekend dit jaar met al lenteachtige temperaturen. Het speenkruid en klein hoefblad
bloeien al volop. Ik heb de eerste kieviten al gezien, de kleine zwanen zijn al vertrokken naar
hun zomergebieden.
De redactie heeft haar best gedaan u weer een variëteit aan artikelen aan te bieden. Gerk
heeft een mooie tocht gemaakt op ons complex, misschien herkent u wel uw eigen
tuinhuisje. Hij heeft ook de foto's op het voorblad gemaakt. Kunt u nog even mijmeren over
de voorbije "winter". Ruud heeft weer heel wat wetenswaardigs geschreven. Zelfs over
Michiel de Ruyter. Een ruit kapot van uw kas? Lees hoe u zelf glas kunt snijden! Is uw tuin
te nat? Lees onder varia hoe u een drainagebuis kunt aanleggen! Kelly doet uit de doeken
hoe u de grond van uw tuin kunt verbeteren en welke voeding uw planten nodig hebben.
Vergeet u vooral niet alle informatie van het bestuur en de commissies te lezen. Dan weet
u weer wat er allemaal speelt in onze vereniging en dat is niet gering.
Leuk toch om nieuwtjes te vergaren. Vergeet dan ook niet Theo's rubriek: "Wist u dat....?"
te lezen. Dit is lang niet alles. De redactie beveelt u dan ook aan de overige artikelen te
lezen.
Wij wensen u veel leesplezier toe.
Namens de redactie,
Bert Drolenga.

Inleveren kopij voor de Riethoorn van juli 2015
voor
10 juni 2015
bij Bert Drolenga
bertdrolenga@casema.nl
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Bestuur
Voorzitter

Rob Brederode (Cl03)
voorzitter@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-20960847
(na 19:00 uur)

Secretaris
(2e voorzitter)

Auke Laarmans (Er15)
secretariaat@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-24562301
(na 19:00 uur)

Penningmeester

Ruud Jansen (ad interim) (Co14)
penningmeester@tuinverenigingspoorzicht.nl

06-83044291
(na 19:00 uur)

Ledenadministratie Wilbert den Hartog (ad interim) (Cl13)
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Inname- en uitgifte Kees de Rijk
Contributie en
gebruiksvergoeding
Ruud Jansen
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Bouwcommissie:
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vergunningen
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Van de Voorzitter
Er zijn bijna twee maanden van dit jaar verstreken als ik dit schrijf. Het
weer heeft de eerste twee maanden niet erg meegewerkt. Veel
tuinders moeten nog beginnen met de jaarlijkse processen om hun tuin
klaar te maken voor het nieuwe seizoen.
Het daglicht wordt weer langer, er kan dus weer het een en ander
gebeuren. Enkele tuinders zijn al weer begonnen met het voorzaaien
en hebben al de koolplanten in hun kas gezet.
Zoals u weet hebben heel veel tuinders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zaden te
kopen van de nieuwe leverancier Royal Sluis. Deze geeft ons een veel hogere korting, dan
de vorige leverancier. Wij horen graag uw mening hierover en uw ervaringen met het
gebruik van deze zaden, zodat wij er op in kunnen spelen.
Het bestuur is, zoals u weet, druk bezig met de kantine. Wij zijn al bij verschillende projecten
wezen kijken wat voor ons het beste is. Dit wordt op de Algemene ledenvergadering
besproken. De secretaris is druk bezig de benodigde papieren aan te vragen voor de
vergunning. Laten we hopen dat wij dit plan van de vereniging dit jaar alsnog kunnen
realiseren. Wij hebben natuurlijk daarbij hulp van onze leden nodig, die daar hun steentje
aan kunnen bijdragen.
Het is u tevens bekend dat er op 11 april weer de jaarlijkse plantjesmarkt zal zijn en we
hopen dat het weer meewerkt. Er zullen weer diverse kramen op ons voorterrein staan,
zodat er voor iedereen weer wat te kiezen is.
Dit jaar worden twee tuinen elk gesplitst in vier stukken. Dit wordt gedaan voor nieuwe
tuinders, die nog nooit getuinierd hebben, maar het toch willen proberen om te kijken hoe
het hun bevalt. Na een tijdje kunnen ze doorstromen naar een grotere tuin. Menigeen
vergist zich wel eens hoeveel tijd tuinieren kost. Maar tuinieren is een hobby die veel terug
geeft. Elke hobby kost geld, dit is een hobby die zich zelf terug betaalt. Tuinieren geeft meer
dan je denkt: ontspanning, sociale contacten, een goed humeur en natuurlijk de oogst.
Laten we hopen dat het weer dit jaar meewerkt en dat we met zijn allen een mooi seizoen
er van kunnen maken.
Met vriendelijke groet,

Rob Brederode
Voorzitter.
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Van het bestuur
We zijn met het bestuur en de verschillende commissies weer hard aan het werk om er een
mooi tuin seizoen van te maken. De bowling avond was erg gezellig en we hebben een nieuwe
clubkampioen. De voorbereiding van de plantjesmarkt / stekjesmarkt van zaterdag 11 april 2015
is in volle gang en we hopen dat iedereen hier op een mooie dag komt genieten van de start
van het nieuwe tuinseizoen. De schouwcommissie heeft zijn agenda vastgelegd en we hopen
dat iedereen zijn tuin netjes op orde zal hebben, zodat zij een makkelijke ronde zullen hebben.
Een nieuw tuinseizoen geeft bij veel mensen ook weer nieuwe inspiraties om te gaan bouwen
op zijn of haar tuin. Voordat je begint te bouwen, lees dan even goed het tuinreglement en
vraag indien van toepassing even om toestemming bij de terreinbeheerder. Dit voorkomt een
mogelijke teleurstelling achteraf. Op de website zijn tegenwoordig ook de statuten en het
algemeen- en tuinreglement digitaal te vinden. De redactie van de Riethoorn is flink uitgebreid
en er wordt hard gewerkt. Het resultaat ziet u nu weer voor u. Er is ook een vragenlijst voor de
ledentevredenheid opgesteld en deze zal een dezer dagen bij u in de brievenbus vallen. Graag
willen we uw mening weten over onze gezamenlijke vereniging. Het gezamenlijk opknappen
van de toegangspaden is weer gepland en we gaan ervan uit dat iedereen hier zijn bijdrage aan
zal leveren.
Clubhuis:
De voorgesprekken met de gemeente zijn afgerond. De hoofdlijnen zijn besproken en
goedgekeurd door de gemeente. De plannen worden in de komende ledenvergadering
besproken. De hoofdlijnen zijn:
 Een houten clubhuis van ongeveer 54m2 (6 x 9m) met een puntdak
 De locatie wordt het grasveld naast het infobord
 Het clubhuis krijgt een elektriciteit- en water aansluiting.
De maatvoering is conform het bestemmingsplan van Kerk en Zanen. Hierin staat dat we
maximaal 50 m2 en 3 m hoog mogen bouwen. Hierin mag maximaal 15% van worden
afgeweken. Ook de AVVN heeft hun advies gegeven over de lange doorlooptijd met de
gemeente. De vergunning kan nu officieel worden aangevraagd.
Nu de temperatuur weer toeneemt en de zon zich steeds vaker laat zien, zie je iedereen weer
lekker genieten. De een is lekker aan het spitten en de ander geniet lekker met een vriendin van
de voorjaarszon.

Pagina |8

www.tuinverenigingspoorzicht.nl

De Riethoorn – April 2015

Ook zijn er dit jaar weer leuke activiteiten in het land:


“Tuin idee” is al geweest op 26 februari t/m 1 maart 2015 in de Brabanthallen te ’sHertogenbosch. Ik vond de beurs met het oog op de moestuin toch wat tegen vallen. Wel
stonden onze nieuwe zaad-leverancier en de AVVN op deze beurs en die hebben we ook even
gesproken.



De “Beurs H’eerlijk Groen” in Boskoop is op 28 en 29 maart 2015 rond de uitgave datum
van deze Riethoorn.
De “Graaf Groen Beurs” in Alkmaar is op zondag 3 mei 2015.



Op dinsdag 14 april 2015 wordt de ledenvergadering gehouden. Wij hopen dat alle leden hier
aanwezig zullen zijn. We hebben maar één aanmelding ontvangen voor de functie van
penningmeester namelijk Ruud Jansen. We zullen nog een andere bestuurskandidaat
voorstellen en dat is Wilbert den Hartog. Ook presenteren we het plan voor het clubhuis en
gaan we de leden goedkeuring voor de realisatie van het plan vragen. Het financieel overzicht
van 2014 en de begroting van 2015 zullen worden toegelicht en er zal goedkeuring voor worden
gevraagd.
Op naar een goed tuinseizoen voor 2015.
Namens het bestuur,

Auke Laarmans, secretaris.
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Van de Schouwcommissie: Ken Uw grenzen!
Bovengenoemde titel klinkt ernstiger dan dat hij in feite is. Wat we onder deze titel in dit
artikel duidelijk proberen te maken is, dat iedere tuinbezitter meer aandacht zou moeten
gaan besteden aan de grenzen van zijn moestuin. Tijdens de schouw van het jaar 2014 is
weer eens duidelijk geworden, dat er nog veel te wensen is wat betreft het onderhoud van
de grenzen van de moestuinen op ons complex. In overleg met het bestuur is besloten om
dit onderwerk met ingang van dit tuinseizoen bij alle tuinders meer onder de aandacht te
brengen. De grenzen van onze moestuinen zijn in drie soorten onder te verdelen: ten eerste
de slootkant, dan de kant aan de openbare paden en tot slot de erfafscheidingen met de
buren. In dit artikel gaan we op alle drie nader in om U aan te geven aan welke specifieke
voorwaarden deze “landsgrenzen” moeten voldoen.

1. De slootkant
Iedere tuin op ons complex grenst aan een sloot en voor de watervoorziening voor onze
planten zijn we dus afhankelijk van deze sloot. Het is dus noodzakelijk dat we de kwaliteit
van het water in onze sloten zo hoog mogelijk moeten houden. Omdat het geen
“doorstromende” sloten zijn en het water grotendeels stil staat, is het van belang dat we
onze sloten op de juiste diepte houden en dat de hoeveelheid waterplanten tot het
minimum wordt beperkt.
Veel tuinders hebben problemen met de grote hoeveelheid waterplanten, maar ik kan uit
ervaring spreken, dat het verwijderen van alle waterplanten, wanneer zij vroeg in het
seizoen boven water uit komen, na enkele seizoenen uiteindelijk zal leiden tot een vrijwel
schone sloot.
Dit geldt ook voor de algen, die beter bekend zijn onder de naam “flap”. Wanneer er veel
waterplanten groeien, zullen deze er ook voor zorgen, dat de sloot steeds ondieper wordt
door bezinksel dat niet kan doorstromen en afgestorven planten op de bodem. Speciale
gereedschappen voor het onderhoud van Uw sloot zijn binnen de vereniging beschikbaar
en kunnen via de leden van het terreinbeheer worden geleend. Ook een goed onderhouden
schoeiing of waterkant draagt ertoe bij, dat er minder planten in de sloot gaan groeien. Niet
alle sloten moeten even diep zijn en het Waterschap bepaalt deze diepte en controleert dat
ook regelmatig. Wilt U weten hoe diep Uw sloot moet zijn, vraag dat even na bij ons
terreinbeheer.
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2. Perceelgrens aan het openbare pad
Alle openbare paden bestaan uit een tegelpad van 1 meter breed met aan elke kant een
strook van een halve meter, die vrij moet zijn van bouwsels en waarvan de beplanting niet
hoger mag zijn dan 30 cm (zie tuinreglement artikel 27, 32 en 35). Dit is noodzakelijk om het
transport van brede voorwerpen van en naar een tuin mogelijk te maken. Ook is het niet
raadzaam in de strook gebruik te maken van kiezelstenen, grind of split. Deze materialen
vermengen zich gemakkelijk met de aarde en zijn moeilijk te verwijderen bij een eventuele
oplevering van Uw moestuin.
Het gebruik van houtsnippers is ook niet toegestaan, omdat dit fazanten e.d. aantrekt, en
dat proberen we juist te voorkomen, omdat zij zich tegoed gaan doen aan Uw planten.
3. Erfafscheiding tussen twee tuinen
Bij de meeste tuinen bestaat de erfafscheiding uit een hekwerk, maar bij een klein aantal is
de erfafscheiding een tegelpad. In het tuinreglement artikel 27 wordt uitvoerig beschreven
waaraan alle beplantingen moeten voldoen. Het gebruik van gras langs de erfafscheiding
heeft de laatste jaren al tot veel ergernis geleid, omdat gras dat door het hek groeit zeer
slecht te onderhouden is en overlast veroorzaakt bij de buurman.... Sinds kort is het
tuinreglement uitgebreid met de artikelen 33 en 34, waarin het gebruik van gras wordt
beschreven.
Indien gras gebruikt wordt dat grenst aan een gezamenlijk tegelpad, is het raadzaam om
even in overleg met het terreinbeheer te treden (voordat U iets gaat wijzigen) om te zien of
alle richtlijnen worden nageleefd. Misschien is aanpassen helemaal niet nodig!
Ik hoop dat er iets meer duidelijk is geworden betreffende de eisen, waaraan de
perceelgrenzen op ons complex moeten voldoen. Dan kunnen we bij de evaluatie van de
voor- en najaarsschouw van dit seizoen een positieve ontwikkeling melden.
Ik wens U namens de schouwcommissie een mooi en vruchtbaar tuinseizoen.
Jo van den Hoven

Schouw 2015:
Voorjaar:

30 maart
11 mei

t/m
t/m

4 april 2015
16 mei 2015 (herschouw)

Najaar:

12 oktober
23 november

t/m
t/m

17 oktober 2015
28 november 2015 (herschouw)
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In gesprek met …
Ik bel aan bij Ruud Jansen. Ruud doet open. Bij ons beide is
direct een blijk van herkenning. Oh, hoort deze naam bij dit
gezicht. We nemen plaats aan de tafel. Ruud praat
gemakkelijk en steekt meteen van wal.
In gesprek met Ruud Jansen.
"Het bestuur heeft mij gevraagd om mijn steentje bij te dragen
aan de vereniging. Han Keijzer is als penningmeester gestopt
per 1 januari 2015. Een aantal bestuursleden wist wel dat ik
een financiële achtergrond heb. Ik ben dan ook gevraagd om
het werk van Han over te nemen en het bestuur zal mij
voordragen als penningmeester van de vereniging bij de komende algemene
ledenvergadering. Ik werk nog, maar denk wel het penningmeesterschap er bij te kunnen
doen. Het is voor mij geen ingewikkeld werk. Zo'n 95 procent van de uitgaven en inkomsten
komt elk jaar terug. De overige vijf procent is niet standaard, bijvoorbeeld uitgaven rond
het nog te bouwen clubhuis. Verder werk ik met een Excel bestand voor de financiële
administratie, zodat ik zelf niet hoef te rekenen. Januari is voor de penningmeester de
drukste maand vanwege het innen van de contributie en huur van de tuinen. Wij hebben
als vereniging voor het maken van de facturen overigens ook een facturenprogramma."
Waar werk je, Ruud?
"Ik werk op een financiële afdeling bij Heerema in Leiden. Het is een oud familiebedrijf. Een
offshore aannemingsbedrijf. Wij plaatsen olie- en gasproductieplatformen over de gehele
wereld. Ook in de Noordzee? Nee, daar niet meer, de bellen daar raken gaandeweg leeg.
Door de ontwikkelingen in de computertechnologie kunnen we steeds dieper boren. De
technologische ontwikkelingen gaan steeds door. Ik werk al dertig jaar bij Heerema en heb
het er erg naar mijn zin."
Wat vind je van de vereniging, Ruud?
"Ik ben al zo'n 10 jaar lid. Een kennis van mij begon met tuinieren en vroeg mij hem te
helpen. Dat heb ik gedaan en ik vond het zo leuk dat toen de kennis na een jaar stopte - het
kostte hem te veel tijd - ik de tuin heb overgenomen. Voor mij is het werken in de tuin, in
de buitenlucht, juist erg ontspannend. Ik kom helemaal tot rust als ik na een dag op kantoor
wat ga werken in de tuin. Mijn vrouw merkt het echt als ik "druk in mijn hoofd" naar de tuin
ga en na een paar uur weer rustig thuis kom. Mijn beide dochters wonen niet meer thuis,
zij zijn vorig jaar op zichzelf gaan wonen. Zij hebben het goed en voor ons is het rustiger
geworden. Wij zijn dus weer samen thuis met onze hond. Een echte allemansvriend. De
hond mag dan ook alleen 's winters mee naar de tuin.
P a g i n a | 12
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Ik heb meerdere tuinen gehad. Ik begon op een tuin zonder kas en tuinhuis. Ik ben later
verhuisd naar een tuin die dat wel had. De kas was door een vorige tuinder zelf gebouwd.
Niet degelijk genoeg blijkbaar. Tijdens een zware storm is hij omgewaaid. Ik heb later een
kas gekocht bij Dave Storm. Die kas staat als een huis.
Om terug te komen op je vraag: ik vind het een leuke vereniging. Ik heb leuke buren op de
tuin. De sociale contacten vind ik erg waardevol. Het is verrijkend voor mijn leven. Op je
werk ben je toch veel onder gelijkgestemden, zit je in hetzelfde stramien. Op de tuin spreek
ik met mensen met heel andere achtergronden, visies, hobby's en interesses. Mensen die
heel andere beroepen hebben en ook veel gepensioneerden."
Is dat in het bestuur ook zo?
"Ja zeker. De bestuursleden hebben ook allemaal een andere achtergrond. Dat is erg goed.
Je vult elkaar daardoor goed aan en je kunt ieders specifieke capaciteiten benutten. Zo kun
je met elkaar tot een goed resultaat komen. Dat verwachten we ook voor het clubhuis.
Financieel gezien hebben we voldoende middelen om een clubhuis te realiseren. Het
wachten is op de vergunning van de gemeente. Helaas is dat een langdurig proces. Nu ik de
bestuursvergaderingen bijwoon, merk ik hoeveel werk de bestuursleden achter de
schermen verrichten. Met name voor het clubhuis, maar ook bijvoorbeeld rond de
geluidswal. Al met al hebben we een leuk team."
Heb je nog plannen op het financiële beleidsterrein van de vereniging?
"Ik laat dat over aan de ledenvergadering. Elk jaar is er een financieel overzicht en een
financiële controle. Stel dat de ledenvergadering de post onderhoud te algemeen vindt, dan
kan ik die opsplitsen in een aantal deelposten. De financiële administratie zag er verzorgd
uit toen ik die overnam. De vereniging staat er financieel gezien gezond voor. We hebben
een rijk gevulde spaarrekening."
Hebben we nog wat vergeten, Ruud?
"Ja, toch nog iets. Ik heb wel eens gezien dat mensen de vereniging verlaten, omdat ze iets
moeten aanpassen in hun tuin. Dat vind ik jammer. Wat zou het mooi zijn als je dan tot een
compromis kunt komen en daardoor toch verder kunt gaan met je waardevolle hobby.

Ruud, hartelijk dank voor dit gesprek!

Bert Drolenga.
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Educatie
Tips, weetjes, ditjes en datjes voor de moestuinder

Hoe glas snijden
Hoe glas snijden? Op die vraag willen we in dit bericht uitleg geven. In principe kan iedereen
glas leren snijden. Het is belangrijk om een aantal handelingen goed uit te voeren.

Stap 1 – Zorg voor een vlakke ondergrond.
Om een glasplaat netjes te snijden is het van belang dat de ondergrond vlak is. Uiteraard
werkt een professionele snijtafel het beste, maar wanneer je hier niet over beschikt kun je
bijvoorbeeld een vlakke tafel met kranten bedekken en daar de glasplaat op leggen of je
neemt bijvoorbeeld een stuk dun tapijt, waar je het glas volledig op kan leggen (tapijt mag
niet te dik zijn, want dat gaat het glas bij het snijden doorbuigen en dan kan het breken).

Stap 2 – Zorg voor een goede glassnijder.
Een glassnijder is eigenlijk niet meer dan een hardmetalen
wieltje dat in een houder zit. Deze houder is net als
bijvoorbeeld een pen makkelijk vast te houden. Het wieltje
van een glassnijder mag niet los zitten of wiebelen, want dan
is de glassnede niet recht. Een glassnijder is meestal wel te
krijgen bij een bouwmarkt of bij een glashandel. De prijs van
een glassnijder kan variëren tussen de €10,= voor een
eenvoudige snijder met een houten of kunststof handvat en
€80,= voor een glassnijder met een inwendige koeling met
snijolie en een hoogwaardiger snijwieltje. Over het algemeen
voldoet een eenvoudige glassnijder, mits je maar op de juiste
manier snijdt en goed voor koeling zorgt.

Stap 3 – Zorg voor een goede houding, druk en koeling.
Een snijwieltje van een glassnijder is erg dun. Dus het oppervlak waarmee het wieltje het
glas raakt is erg klein. Dat betekent dat op het glas relatief veel druk kan worden
uitgeoefend per vierkante mm. Plaatselijk wordt het glas dus op de glassnede relatief erg
heet. Glas kan niet tegen hitte en gaat verbranden. Dit uit zich in allerlei piepkleine stukjes
P a g i n a | 14
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glas die links en rechts van de glassnede van het glas afspringen. Als dit gebeurt, is het glas
erg moeilijk te breken. Vooral als je oud glas wil snijden, waar toch al veel kleine krasjes
inzitten, is de kans erg groot dat je glas verkeerd breekt.
Dus als we het over de druk hebben bij het snijden van glas, is een zo klein mogelijke druk
op het glas het beste. Niet denken bij snijden van glas: “ ik druk maar zo hard mogelijk” ,
want dat werkt averechts.
Om te voorkomen dat glas verbrandt, moet er een koeling van de glassnede zijn. Vroeger
werd dit gedaan met terpentine, of “peut”, zoals het ook werd genoemd. Eerst de
glassnijder in de ‘ peut” dopen, en dan snijden, of met een verfkwastje “peut” over het glas,
daar waar je gaat snijden, en de terpentine koelt de snit.
Moderne glassnijders hebben in het handvat een reservoir, waar een speciale snijolie is zit.
Dit is een waterachtige olie, die via een dun buisje naar een katoendraad wordt gevoerd.
Deze katoendraad met snijolie heeft contact met het snijwieltje, en daardoor wordt de snit
gekoeld.
Als het glas dikker is, wordt soms nog wat extra snijolie met een kwastje op het glas gedaan
om extra te koelen.
De manier van vasthouden van een glassnijder is ook erg bepalend voor het eindresultaat.
Het basisprincipe is, dat je de glassnijder hetzelfde vasthoudt, zoals de meeste mensen een
pen vasthouden. Als je meer snijdt, zal naar verloop van tijd de middelvinger gestrekt tegen
de zijkant van de kop van de snijder worden geplaatst om beter te geleiden.
Over het geleiden van glas: om te beginnen gaan we uit van een rechte snit. Die breekt het
makkelijkst en een vorm vereist wat meer oefening. Snij met de zijkant van de glassnijder
gedrukt tegen een rechte geleider. Deze mag geen oneffenheden hebben. Ook moet zo’n
geleider ongeveer 5 a 10 mm dik zijn. Als hij dikker is, kun je de snijkop van de glassnijder
niet meer mooi recht tegen de geleider houden.

Stap 4 – Breek het glas op de juiste manier.
Als de voorgaande stappen goed zijn gevolgd, zal glas makkelijk te breken zijn. Als glas niet
makkelijk breekt, is er iets fout gegaan. Ga dan niet forceren, want dan is de kans groot dat
het glas verkeerd breekt, met alle gevolgen van dien.
De beste manier om glas te breken is, natuurlijk nadat een goede snit is gemaakt, het glas
iets op te tillen, de bovenkant van de glassnijder (dus niet de kant waar het snijwieltje zit)
plat op de tafel te leggen, precies onder het verlengde van de snit ( hiervoor is ook deze
bovenkant van elke glassnijder afgeplat). Leg deze platte kant ongeveer 10mm onder het
glas, precies onder de snit. Druk daarna met vlakke handen links en rechts van de snit op
het glas. Het glas moet langs de snit makkelijk breken. Niets forceren.
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Extra aandacht.
Uiteindelijk is snijden van glas een kwestie van ervaring. Ga er ook van uit dat 6 mm dik glas
het maximum is dat een beginner zou willen snijden. Snijden van dik glas is echt iets voor
de vakman. Om te oefenen kun je het best een stuk glas van 3 mm dikte nemen en daar
telkens stroken van 5 cm afsnijden.
Het bepalen van de glasmaat is afhankelijk van de breedte van je glassnijder, maar de meest
gangbare vuistregel is, dat je de geleider moet neerleggen op de gewenste maat minus 2
mm.
Zoals al eerder gezegd, is het snijden van oud glas risicovoller. Er zitten al krasjes in het glas,
en daardoor is de kans op breuk groter. Reden om de techniek goed toe te passen, en
eventueel wat meer snijolie te gebruiken.
Mocht u nu alles goed doen bij het snijden, en dat het glas toch niet wil breken, dan kun je
te maken hebben met gehard glas. Dit soort glas is thermisch gehard, en daardoor bijna
onbreekbaar. Gehard glas snijden is dan ook niet mogelijk. Je kunt wel een snit in het glas
maken, maar het is niet te breken.
Bron: https://www.glasbestellen.nl/kenniscentrum/tips/hoe-glas-snijden/

Tips voor zaailingen
-

-

-

Gebruiker een zaaikalender of maak zelf een kalender voor de planten die je wilt
gaan zaaien.
Verwijder plastic folie zodra een zaadje is ontkiemd als je deze binnen zaait, er is dan
meer lucht en licht voor het plantje beschikbaar. Hiermee geef je schimmel geen
kans.
Zet de zaailingen niet in de volle zon, dan drogen ze te snel uit. Ze hebben wel veel
licht nodig om te groeien
Als de zaailingen te dicht op elkaar staan (overbevolking) kan je ze beter uitdunnen
dan dat je ze al gaat verspenen (verplaatsen van het planten). Het verspenen kan je
beter pas doen als het plantje wat sterker/groter is, bijv. als ze een tweede paar
blaadjes hebben.
Houd de grond vochtig, maar niet te nat. Gebruik een plantenspuit om de zaailingen
in het begin water te geven. Later voorzichtig gieten met een plantengietertje.
Verplant/verspeen de zaailingen van planten met een penwortel niet, daar knappen
ze niet van op en lopen een groeiachterstand op of ze overleven de operatie niet.
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-

-

-

-

-

Gebruik zaai- of stekgrond of potgrond vermengd met wat scherp zand. Druk de
grond licht aan. Maak met een potlood of stokje een gaatje in de grond om de
zaailing in te plaatsen.
Pak de zaailing niet bij het steeltje, maar bij de blaadjes en plaats ze net iets dieper
dan waar ze stonden.

Gebruik bij voorkeur kleine plastic plantenpotjes om verspenen. Een alternatief is
plastic koffiebekertjes (wel gaatje in de bodem prikken) of wc-rollen (moeten in een
bak geplaatst worden omdat er geen bodem in zit). Ik heb ook wel eierdoosjes
gezien, maar die lijken mij wat te ondiep.
Draai de plantjes regelmatig naar het licht, zodat ze niet scheef groeien.
Als ze groot genoeg zijn om naar buiten te verhuizen, moet je ze eerst afharden.
D.w.z. dat je ze langzaam laat wennen aan de buitenlucht. Zet ze overdag buiten en
haal ze ’s avonds binnen. Afhankelijk van de temperatuur kan je ze vroeger/later
naar buiten en weer naar binnen halen. Begin met een paar uur en bouw dit
langzaam op.
Vermijd harde wind en felle zon en na een dag of 10 zijn ze klaar voor het echte
buitenleven.
Bescherm de jonge planten tegen slakken (vorig jaar waren veel van mijn
verspeende zonnebloemen door slakken aangevreten).
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Online moestuincursus
De 'Thuisacademie' is een website van de NTR (Nederlandse publieke omroep) waarop
videocursussen en educatieve clips over allerlei onderwerpen staan. Doel is om mensen op
een laagdrempelige manier iets bij te brengen, middels onder meer het aanbieden van
kwaliteitsvideo's. In 2013 is er een 10-stappencursus 'je eigen moestuin' gemaakt, speciaal
bedoeld voor beginnende moestuinierders. De cursus bestaat uit 10 filmpjes met
begeleidende teksten en links en is vrij toegankelijk. De filmpjes worden gepresenteerd
door Petra Wilbrink.

De cursus is als volgt ingedeeld:











Locatie en omvang
Teeltplan en ondergrond
Boontjes
Kool
Sla
Tomaten en aardappelen
Fruit
Kruiden
Onkruid
Mini-moestuin

Bekijken van de 10 filmpjes kost slechts
drie kwartier. Jammer eigenlijk, want
het zijn mooie filmpjes om op je gemak
thuis nog eens door te nemen en om er
inspiratie mee op te doen.

Website:
http://thuisacademie.ntr.nl/cursussen/cursuspagina/10-stappencursus-je-eigenmoestuin.html

Ruud Schaft.
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Seizoensgebonden groenten
Tegenwoordig kun je de meeste groenten en fruit het hele jaar door kopen. Dit komt omdat
er veel in kassen wordt gekweekt of het wordt per vliegtuig of vrachtwagen naar Nederland
gebracht. Je kunt wel nagaan dat dit niet bepaald milieuvriendelijk is. Het is dan ook veel
beter om lokale seizoensgroenten te eten. Deze zijn niet alleen gezond en beter voor het
milieu, ze smaken beter en zijn vaak ook veel goedkoper omdat ze niet getransporteerd
hoeven te worden en niet uit verwarmde kassen komen. Bovendien zijn ze een stuk verser.
Uit eigen volkstuin
De soorten seizoensgebonden groenten, onbespoten en vol van smaak, die wij in onze eigen
volkstuin hebben staan beperken zich meestal tot boerenkool, prei, spruiten, koolraap en
rode kool. En de tuinders met een kas kunnen nu al bloemkool eten en over een paar weken
de eerste spinazie oogsten.

Januari, februari en maart
Om van een wat uitgebreider groente aanbod gebruik te kunnen maken is er in de periode
januari, februari en maart naast bovengenoemde een ruime keuze aan groente te koop.

Denk hierbij aan: Knolselderij,
Pastinaak, Paddenstoelen, Pompoen,
Raap, Rode Biet, Rammenas,
Savooiekool, Schorseneren, Spruiten,
Uien, Veldsla, Witlof, Witte Kool en
Wortelen

Gerk Kooy
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Fotorubriek: “Tuinhuisjes”
Het is 13 februari 2015. De zon schijnt. De lucht is schitterend blauw. Er staat een licht
briesje. Een prima gelegenheid om op de fiets naar mijn volkstuin te gaan. Ik besluit mijn
camera mee te nemen en foto’s te gaan maken. Foto’s van de vele huisjes die er op het
tuincomplex staan.

Huisjes die de kritische beschouwing van Bouwzaken KZ hebben
doorstaan. Of juist niet. Huisjes in alle soorten, maten en kleuren.
Klein en groot, vierkant en zeshoeking. Mooie en hele mooie
waarvan velen de tand des tijds hebben doorstaan. Sommige met
achterstallig onderhoud. Andere zichtbaar in verval. Huisjes van
nieuw of gebruikt hout, kunststof of anderszins. Huisjes die met
liefde en toewijding zijn gebouwd.
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Huisjes voor de opslag, om te schuilen, koffie te drinken, je thuis te
voelen en misschien wel voor een intiem moment. Huisjes met
karakter, stijl en iets eigens. Huisjes om bekeken te worden en trots
op te zijn. Of juist niet. Huisjes om je even terug te trekken, een traan
weg te pinken, inspiratie op te doen en na te denken over morgen
of over de toekomst. Kortom, huisjes om nog lang na te genieten van
een lange en heerlijke zomerse dag.

Gerk Kooy
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Vergeten groenten
Vorige aflevering van ‘Vergeten groenten’ kon ik mooi aansluiten op de commercial van de
Jumbo, waarin acteur Frank Lammers de hoofdrol vertegenwoordigde als ‘tuinkabouter’ die
vergat water te geven op zijn moestuin en de verdorde planten als ‘vergeten groente’
betitelde.
Nu wil het toeval dat dezelfde acteur op een hele andere manier in de publiciteit kwam rond
de jaarwisseling, nl. als Michiel de Ruyter in de gelijknamige film (eind januari in première
gegaan).
Om uw geheugen even op te frissen een kleine historische les.
In de Gouden Eeuw is Nederland zeer welvarend en
een grootmacht op zee. Na het overlijden van
admiraal Maarten Tromp wordt Michiel de Ruyter
aangesteld als diens opvolger. De Ruyter behaalt
grote successen als admiraal over de oorlogsvloot
van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
en weet met zijn vlaggenschip de Zeven Provinciën
de Engelsen te verslaan. In de Republiek is echter een
interne machtsstrijd losgebroken tussen de
republikeinen, met als aanvoerder raadspensionaris
Johan de Witt en de Orangisten, die het
stadhouderschap in ere willen herstellen en prins
Willem III op de troon willen plaatsen. Als De Witt in
1672 wordt vermoord en Willem III als stadhouder is
geïnstalleerd, wordt De Ruyter op een onmogelijke
missie gestuurd. Hij overlijdt in 1676 tijdens de Slag
bij Agosta.[bron Wikipedia]
Uiteraard is dit historisch perspectief een mooi bruggetje voor deze rubriek naar een echte
ouderwetse groente, die in de tijd van De Ruyter in Europa geïntroduceerd werd. Het
betreft de aardpeer, die als vergeten groente aan een bescheiden opleving is begonnen.
De aardpeer (Helianthus tuberosu), ook wel
topinamboer of Jeruzalem-artisjok genoemd, is een
knolgewas, oorspronkelijk afkomstig uit Noord
Amerika en is vanaf 1605 door een Franse
ontdekkingsreiziger in Europa bekend. De plant kan
tot ruim 2 meter hoog worden en heeft gele bloemen
die op zonnebloemen (Helianthus annuus) lijken. De
aardpeer bevat fructanen, botine, calcium, ijzer,
natrium en inuline (geschikt voor mensen met
diabetes mellitus) en is rijk aan vitamine.
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De knollen kunnen vanaf de herfst de hele winter
door geoogst worden ( na de 1e nachtvorst zijn ze het
lekkerst!) en zijn zowel rauw als gekookt te eten en
hebben een licht zoete, nootachtige smaak die wat
weg heeft van artisjok.
De aardpeer is uit de grond maar beperkt (ca. 4
dagen) houdbaar in de koelkast (hij droogt snel uit).
Eventueel kan je de knollen inkuilen en afdekken met wat stro, zodat je in de winter bij vorst
makkelijk kan oogsten.
Teeltwijze
De aardpeer kan in de winter tot het voorjaar geplant worden, de knollen kan je bij de
(bio)groentewinkel, op marktplaats of bij een zaadhandel kopen. Plant de knollen 10-15 cm
diep en op 30 cm uit elkaar in de grond. Het is geen kieskeurige plant, elke grondsoort is
goed, maar de grond moet niet te nat zijn, want dan rotten de knollen weg. De opbrengst
van 2 m² kan wel 10 kg per jaar zijn.
Slakken zijn gek op de uitbottende plantjes, je kan ze beschermen door een plastic bakje of
een glazen pot over de uitlopende scheut te plaatsen. Verder is het aan te raden om de
planten op te binden.
Let op, de aardpeer is een woekeraar! Als je ze eenmaal in je tuin hebt, blijven ze elk jaar
opkomen omdat elk knolletje, hoe klein ook, in het voorjaar weer uitloopt.

Recept :
Gebakken aardperen met
broodkruim, tijm & citroen

Nodig:
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1 kilo Aardperen
300 milliliter Crème fraîche
1 stuks Citroen het sap
2 teentjes Knoflook geperst
60 gram Parmezaanse kaas
geraspt
2 stuks Witte boterhammen
kruim
Olijfolie
Tijm Vers of gedroogd
Peper
Zout
Ovenschaal
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Bereiding:
1. Schil de aardperen en snij ze in plakjes ongeveer zo dik als een potlood.
2. Verwarm de oven voor op 220 graden en vet een ovenschaal in met een beetje olijfolie.
3. Pers de citroen uit, pel de teentjes knoflook, hak de (verse) tijm, rasp de Parmezaanse
kaas en maak van de boterhammen broodkruim, eventueel met behulp van een
keukenmachine.
4. Meng in een kom de crème fraîche, het citroensap, de helft van de tijm en 40 gram
Parmezaanse kaas. Pers hierboven de teentjes knoflook uit en breng het geheel op
smaak met peper & zout.
5. Meng nu de plakjes aardpeer erdoor en roer het geheel nog eens goed door. Schep het
mengsel over in de ovenschaal.
6. Meng de broodkruimels, de rest van het tijm en de overgebleven Parmezaanse kaas met
wat peper & zout.
7. Strooi de gekruide broodkruimels over de aardperen en sprenkel er een beetje olijfolie
over.
8. Bak de aardperen ongeveer 30 minuten in de voorverwarmde oven. De aardperen
moeten zacht zijn en de broodkruimels mooi goudbruin.
Eet smakelijk!
Ruud Schaft

Rabobank Sponsorfietstocht, zondag 28 juni 2015
De Rabobank Sponsorfietstocht biedt alle verenigingen en stichtingen in de regio de
mogelijkheid om een sponsorbijdrage bij elkaar te fietsen. Iedereen kan meefietsen;
klanten, leden, ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, van jong tot oud, van recreatief tot
professional. In 2015 kunnen fietsers kiezen uit verschillende afstanden, routes en
startpunten. De te rijden afstanden zijn 20, 40, 60 en 100 kilometer.
Wilt u namens onze Tuinvereniging meedoen, ons Inschrijfnummer is 340. Fiets mee voor
onze vereniging!
https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/rijnstreek/sponsoring/sponsorf
ietstocht/
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Van een Tuinster – De grond verbeteren en planten voeden
De tuinder kan niet almaar dingen uit de grond halen zonder iets terug te stoppen. In de
natuur geven de planten de voedingsstoffen die ze aan de grond hebben onttrokken terug
als ze sterven. In de moestuin worden de groenten opgegeten, waardoor de kringloop
wordt verbroken. Mest, compost en ander organisch materiaal helpen de balans weer te
herstellen.
Planten nemen met hun wortels voedingsstoffen uit de bodem op. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen macronutriënten, micro-elementen en sporenelementen. Van de macroelementen hebben planten relatief grote hoeveelheden nodig, een gebrek aan zo'n element
laat zich snel zien door een slechte groei en/of een afwijkende kleur. De macro-elementen
zijn stikstof (symbool N), fosfor (symbool P) en kalium (symbool K).
Stikstof is het belangrijkste element, het speelt een grote rol bij de vorming van het blad,
het is een onderdeel van essentiële stoffen als eiwitten en enzymen. Een gebrek aan stikstof
uit zich door een gele bladkleur (bij planten die normaal groen behoren te zijn). De gele of
lichtgroene kleur is het eerste in het oudere blad te zien, omdat de plant in staat is de
spaarzame stikstof te herverdelen en naar de hardst groeiende plantendelen (het jonge
blad) te sturen.
Fosfor is een element dat bij veel processen in de plant betrokken is (ademhaling,
energievoorziening). Zaden bevatten altijd relatief veel fosfor. Fosfor is weinig mobiel in de
grond, het is stevig gebonden aan bodemdeeltjes en organische stof en lost niet gemakkelijk
op in het bodemwater. Planten hebben dus een uitgebreid wortelstelsel nodig om
voldoende fosfor op te kunnen nemen. Een kiemplantje heeft nog nauwelijks wortels en is
voor zijn voorziening afhankelijk van de voorraad die in het zaad verpakt zat. Fosfor-gebrek
kan zich uiten in een paarsachtige verkleuring, kleine planten en een slechte zaadzetting.
Kalium is van belang voor de vochthuishouding in de plant, de stevigheid van de plant en de
vorming van zetmeel. Knolgewassen met veel zetmeel (aardappel, knolselderij) hebben
extra kalium nodig. Kalium-gebrek kan zich uiten door gele verkleuringen aan de
bladranden, daar waar de verdamping het sterkste is.
De tuinder heeft veel soorten organische grondverbeteraars tot zijn beschikking. Sommige
zijn gratis, andere soorten zijn relatief goedkoop, enkele zijn heel duur. De natuurlijke
manier om voedingsstoffen aan de bodem toe te voegen is compost en ander organisch
materiaal te gebruiken. Tuinders gebruiken traditioneel vooral goed gerotte mest en
tuincompost om hun tuin mee te voeden. Tegenwoordig zijn niet alle tuinders blij met deze
methode. Ze beweren dat de kwaliteit van organisch materiaal zo veel verschilt dat nooit te
zeggen is welke voedingsstoffen in welke hoeveelheid erin zitten. Hoewel ze toegeven dat
organisch materiaal goed is voor het volume van de grond, kopen ze liever kunstmest om
de grond te voeden. Organisch materiaal bevat normaliter minder hoofdvoedsel dan
geconcentreerde mest, maar is vak rijk aan spoorelementen en het mag dan minder stikstof
bevatten, deze wordt wel over een langere periode losgelaten, wat grote voordelen heeft.
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Vanwege deze voordelen is het toch het beste om de grond met natuurlijke mest en/of
compost te behandelen.
Tuincompost
Alle tuinders zouden moeten proberen zoveel mogelijk tuin- en keukenafval te recyclen. Dit
is in principe niet anders dan de kringloop van de natuur volgen, waarbij de bladeren en
stelen die in het voorjaar gevormd worden in het najaar afsterven, op de grond vallen en
gaan rotten, waardoor de voedingsstoffen die ze bevatten weer gebruikt worden voor een
volgende generatie planten.
Tuincompost kan gerust gebruikt worden als grondverbeteraar en als mulch, tenzij er zieke
planten in zitten of onkruid dat in het zaad geschoten is.
Mest
Dit traditionele materiaal wordt nog steeds veel gebruikt door tuinders. Mest geeft de
grond niet alleen meer volume, maar ook meer voedingsstoffen. De mest kan van alle
soorten vee afkomstig zijn, maar meestal gaat het om paardenmest. Sommige tuinders
hebben liever mest gemengd met stro dan met hout, maar bij hout is het minder
waarschijnlijk dat er zaad van onkruid in zit. Zolang het maar opgeslagen wordt zodat het
goed kan rotten, is het uitstekend om onder te harken of om op de grond te strooien. Alle
mestsoorten moeten ten minste 6 maanden opgeslagen worden voordat ze gebruikt
worden. Als het klaar is voor gebruik, is de mestgeur weg.

Kelly Markerink
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Evenementen
VERSLAG BOWLEN 28-01-2015
Na
nog
wat
mèèr
inspanningen
van
de
Evenementencommissie dan vorig jaar, hadden we dan
toch 32 medestrijders gevonden die zich op hadden
gegeven om op woensdagavond de ballen te laten rollen!
Vanaf 19.30 uur druppelden er 29 bowlers binnen. Zij
werden ontvangen met koffie/thee en een stroopwafel,
mochten € 10,- p.p. betalen en kregen 2 muntjes voor
drankjes naar keuze. Enkele deelnemers moesten we nog
bellen want die waren het vergeten!
Nadat de schoenen verwisseld waren, begonnen we
precies 20.00 uur met het gooi- en smijtwerk! De eerste
‘strike’ (alles om in èèn worp) werd gehonoreerd met een
muntje. Tussendoor werden drankjes geserveerd maar
ook porties heerlijke bitterbalen, dit ter versteviging van
de spierballen want die hadden het her en der zwaar te
verduren! Het werd een sportieve strijd tussen tuinleden,
bestuursleden en commissieleden. Soms vroegen we ons
af welke van de zes banen maakt nou de meeste herrie
want er kwamen hier en daar ballen letterlijk en figuurlijk
uit de lucht vallen!!
Na ca. 1 ½ uur waren er twee spellen gespeeld en konden
we de verworven punten optellen. Hierna deed Sjaak de
prijsuitreiking op zijn eigen, lachwekkende manier. Bij de
dames ging Inge met 224 punten als hoogste met de
eerste prijs, een appelkruimeltaart en de eer strijken.
Gefeliciteerd Inge (en welkom als nieuw lid van de
Evenementencommissie). Tweede werd Wil (’s zondagse
naam is Willemijn) met 219 punten, goed voor een mooie,
bloeiende kamerplant.
Winnaar bij de heren werd Remon met 277 punten. Een
heerlijke kersenvlaai viel hem ten deel. De gedoodverfde
winnaar Sjaak, moest dit keer genoegen nemen met een
tweede plaats, 253 punten. Met verve en al haar charmes
reikte Esther hem een lekkere fles wijn uit!
De troostprijs ging dit jaar naar Wil de B. Een mooie doos
met een nog mooier verhaal werd haar overhandigd door
Sjaak. De inhoud was een fraai geverfde en versierde
heuse ‘pin’ volgens Sjaak gesponsord door diverse
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bedrijven, om in haar nieuw verworven tuinhuis een mooi
plaatsje te geven en een beetje mee te oefenen!
Rond 22.00 uur toog ieder, zeer tevreden en voldaan,
weer huiswaarts.
Namens de Evenementencommissie, Theo Vergeer.

ZADEN / PLANTJES / STEKJESMARKT
Alle leden zijn weer van harte welkom op onze jaarlijkse
“Zaden/plantjes/stekjesmarkt/ruilbeurs”
Op zaterdag 11 april van 10.00 tot ca. 13.00 uur op ons grote “Jan Hanselaarplein”.
Dit jaar nog aantrekkelijker en uitgebreider dan voorgaande jaren vanwege de
aanwezigheid van ca. 8 kramen met een verscheidenheid aan producten! Wij noemen;
Erwin Duivenvoorden met aardbeiplanten en pioenrozen, etc.
Jacqueline het “Jamvrouwtje” met jamsoorten en recepten, etc.
“Welkoop” uit Bodegraven met grondtesten en moestuinproducten, etc.
Anita met zakken “halfgedroogde koemest”, waar uw tuin naar snakt, etc.
De Gemeentewagen uit Alphen aan den Rijn met allerlei nieuws, etc.
Ons bestuur met meststoffen, kool-en slaplanten, etc.
IVN met allerlei leuke nieuwtjes, etc.
Wendy met geperste strokorreltjes, ter verbetering van de tuingrond, etc.
De IJscoman, want we gaan uit van een stralende voorjaarsdag! Oud gereedschap, het
meeste is gratis mee te nemen. Koffie en thee etc. is uiteraard ook (gratis) aanwezig.
Natuurlijk zijn we blij als u zelf ook iets inbrengt b.v. plantjes, stekjes, zaden,
rabarberstronken, dahlia's, gladiolenbollen, oud gereedschap, etc.
De Evenementencommissie en het Bestuur zijn blij met uw aanwezigheid
en u zal daar zeker geen spijt van krijgen!

Noteer alvast in uw agenda!!!
Fietsen en BBQ-en
Zaterdag 4 juli 2015
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waarschijnlijk al onze 170 leden met tuin, staan te trappelen om weer te beginnen
de “Zaden/plantjes/stekjesmarkt/ruilbeurs” op za. 11 april grootser wordt dan ooit
er veel bedrijven en bedrijfjes hun medewerking verlenen om zich te presenteren
de Evenementen Commissie weer op volle toeren draait met toetreding van Inge v.
Valen
het volgende evenement “RABO sponsorfietstocht” wordt gehouden op zo. 28 juni
deelname gratis is en we weer geld bij elkaar willen fietsen voor de nieuwe kantine
slechts 6 dagen later op za. 4 juli ons “FIETSEN MET BARBECUE” voor de deur staat
het bijna overbodig moest zijn om dit bij ALLE leden van harte aan te bevelen
o.a.de gele sierheester “Forsythia” in veel tuinen al volop in de bloei staat
ook de vogels en vlinders al druk bezig zijn om het voorjaar op hún manier te vieren
we naast onze opslagplaats tegenwoordig een heuse vlindertuin hebben
er in de hoge “PTT toren” in Alphen west een Slechtvalkpaar zich genesteld heeft
hun levenswijze van nabij te bewonderen valt op internet www.nestkastlive.nl
we jammer genoeg niet altijd blij kunnen zijn op de tuin met alle aanwezige dieren
muizen, hazen, slakken, rupsen, bladluizen, eenden en fazanten soms verwenst worden
fazanten tot 10 cm diep graven om bollen, erwten, bonen, zonnepitten etc. te vinden
we niet te min blij zijn met de tuin en we soms denken aan een tuinder die eens zei;
“Ik voel me op de tuin dichter bij de Lieve Heer want er zit hier geen dak tussen!”
aardbeiplanten kalium- liefhebber zijn dus verwen ze eens met wat Patentkali
de buxus van kalk houdt maar kalk ook de knolvoet bij de koolplanten tegen houdt
je gereedschap na gebruik moet reinigen, bedenk; “Rust Roest en Roest Rust niet!”
bloemen, in de morgen gesneden, zéker bij zonnig weer, veel langer goed blijven
de boeketten liever niet in de nabijheid van fruitschalen staan
ik u een groeizaam, prachtig tuinjaar toewens!

Theo Vergeer
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Opknappen toegangspaden 2015
In 2015 zullen de toegangspaden op het complex worden opgeknapt. Een ieder krijgt hier
nog een brief over. Noteer alvast de data in uw agenda:
- Coniferenpad 18 en 25 april 2015
- Druivenpad 9 en 16 mei 2015
- Erwtenpad 6 en 13 juni 2015
- Bieslookpad 27 juni 2015

Moestuinplanner
Op internet staat sinds kort een gratis moestuinplanner. Leuk voor de beginnende tuinder
om eens naar te kijken.
http://www.zelfgroentekweken.nl/moestuin-planner/

Drainage aanleggen
Heeft u last van een te natte bodem in uw tuin? Een goed aangelegde drainagebuis helpt
u om van dit probleem af te komen. Het aanleggen van een drainage is niet zo moeilijk en
u kunt het zelf doen! Op de volgende website vindt u uitleg en tips voor het aanleggen
van drainage in uw tuin: http://www.drainagebuizen.nl/drainage-aanleggen/

Pad-namen
Hoe zit het met de volgorde van de padnamen op ons tuincomplex KZ (Kerk en Zanen)?
Voor de nieuwe leden onder ons, is het misschien leuk om te weten en soms zelfs handig
om te gebruiken. We hebben het ABC gebruikt van oost naar west en de letters R en L
voor Rechts en Links. Op het parkeerterrein, 1ste pad rechts is dus het AsteRpad, dan:
BiesLookpad
BRamenpad
CLematispad
ConifeRenpad
DiLLepad
DRuivenpad
ERwtenpad
Doe er uw voordeel mee.
Theo Vergeer
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HOBBYKASSEN
Dave Storm Hobbykassen biedt u hobbykassen, muurkassen, broeibakken,
serres, kassen op maat, enz. tegen een betaalbare prijs.
Wij kunnen aan elke vraag voldoen,
want maatwerk is onze specialiteit.
Wij leveren en plaatsen de kassen door geheel Nederland.
Tevens demonteren wij eventueel ook uw oude kas
en voeren wij de materialen af.
Bezoek ook eens onze website www.broeikassen.com.
Hier kunt u terecht voor al uw vragen en een geheel vrijblijvende offerte.
U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer
071-4084166 of 06-53935039.
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