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Vereniging’s berichten
’n Lichtpuntje.
Sinds enkele weken is er een schemerschakelaar
gemonteerd op de grote straatlamp aan het begin
van ons terrein. Tot voor kort was het aan het einde
van de bestuursvergaderingen pikkedonker als zij
het terrein verlaten. Daarnaast is er in het toiletgebouw een bewegingsmelder gemonteerd, bij het
binnengaan hiervan gaat de complete verlichting,
zowel in het halletje alsook de wc zelf, 10 minuten
aan, daarna gaat ze automatisch weer uit.
=========================
Tuinafvalbak
Het valt ons op dat de laatste tijd er meer afval
naast ligt dan er in. De afvalbakken zijn uitsluitend
bedoeld voor organisch
tuinafval van het tuincomplex. ’n Dringend
verzoek aan u is om uw
tuinafval in de bak te
gooien Voor het ledigen
van de afvalbakken zijn
we afhankelijk van de
gemeente, op de manier zoals de afvalbakken nu
gebruikt worden, lopen we de kans dat de gemeente
bij het bestuur gaat reclameren omtrent het afval
wat rond de bakken ligt en mogelijk stopt met het
legen ervan. Dat willen we toch niet?
=========================
Nieuws van de TTC.
In de laatste bestuursvergadering is besloten tot het
opheffen van de TTC (Tuin Toezicht Commissie).
Deze voor jaren terug in het leven geroepen en
functioneerde zij ook zoals het moest. Bij het
bestuur kwamen soms berichten van leden binnen
die moeite hadden met het TTC-beleid, het bestuur
heeft daarom gemeend de TTC op te heffen. Wat
betekent dat voor U?
Het bestuur gaat nu zelf over het complex controle ren, in dat geval zult u eerder worden aangesproken
door één van de bestuursleden
Via dit schrijven willen we de TTC-leden bedanken
voor al datgene dat ze voor de vereniging hebben
gedaan. Hebt u vragen hierover? Kom dan naar één
van de bestuursleden.

Compost
Er ligt weer een lading goed gekeurde compost, deze compost is vrij van onkruidzaden, ziektekiemen
en cysten (aaltjes).Voor de ontwikkeling van sterke
en gezonde planten is een goede bodemstructuur
een eerste vereiste. Met name organische stof heeft
een gunstig invloed op de structuur van de grond.
Voor het op peil houden of verbeteren van de bodemstructuur is regelmatig aanvoer van organisch
stof van groot belang. Compost is een milieuvriendelijk kringloopproduct.
Basisbemesting: een laag van 2 cm compost strooien en door de bovenste 20 cm. van de grond mengen. Gebruik je het compost voor de eerste keer
dan is per ± 150 m² 15 kruiwagens met compost
nodig. Het compost heeft als voordeel dat het vocht
langer vast houdt, zodat de grond niet zo snel uitdroogt. De prijs van de compost is € 1.60 per
kruiwagen.
Graag het totaalbedrag overmaken op rekening
NL 72RABO0360721486 ten name van A.T.V.
“Het Page-Dal” Stadskanaal of het aantal kruiwagens door geven of een mail berichtje naar
m_leeuwerke@hotmail.com dan komt het bij de
rekening van de tuinhuur op.
--------------- ---------------Wilt u er rekening mee houden dat in voorgaande
jaren sprake is geweest van diefstal (met aanhangwagens vol) Dus daarom: hek graag op slot ook in
de fietsstand
==============================
Wilt u niet parkeren op de weg tussen
De twee parkeerplaatsen waar de
fruitbomen staan en ook geen fietsen
plaatsen. Er is voldoende ruimte voor
en achter op het complex om te parkeren en anders buiten de poort.
================================
Ingang van de tuin no. 250 tot en met 267 is de
ingang van de tuin waar de nummers staan en niet
aan de achterkant. Er zijn tuinders die niet zo goed
weten wat voor of achter is! Waar de fruitbomen
staan is de achterkant dus geen ingang naar uw
tuin! Zo moeilijk kan het toch niet wezen. Enkele
tuinder hebben het daar al dicht gemaakt, het is nu
netjes en dat willen we zo houden

Vrije tuinen
Over een paar maand mogen we het jaar 2016
begroeten. Er zijn leden die per 01-01-2016 hun
tuin hebben opgezegd. Dat betekent dat er ruimte
komt voor nieuwe huurders.
Weet u iemand die mogelijk jaloers is op u met uw
eigen gekweekte verse groenten en aardappelen en
zou hij/zij dat ook graag willen dan is er m.i.v. het
nieuwe jaar ongetwijfeld een tuin beschikbaar.
Voor hen die een bijstandsuitkering ontvangen is er
bij de gemeente een speciale regeling getroffen
waardoor het kostenaspect van een eigen tuin voor
hen geen belemmering behoeft te zijn.
Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat ons
volkstuincomplex compleet wordt ingevuld en dat
er geen tuinen braak blijven liggen.
========================
Vermist
Tuingereedschap o.a. spades, rieken, schoffels en
twee kruiwagens. Gebruikt u tuingereedschap van
de vereniging breng het dan terug als u het tuincom
plex verlaat. En zet het niet op in uw eigen opberg
ruimte.
Het bestuur
Natuurverschijnsel.
Het is alweer een poosje terug dat de aardappelen
gerooid werden. Het was dit jaar anders dan andere
jaren, want we kregen er “hulp” bij. Zodra het loof
geklapt was kwamen er kraaien onze tuinen
bezetten en pikten vele aardappelen aan en
slingerden ze over de tuin. Er was zelfs een lid die
de gerooide aardappelen vlak voor het middageten
op rijen had gelegd om te drogen en van plan was
ze aan het begin van de middag op te halen en
versteld stond van de puinhoop wat de vogels op
zijn tuin hadden aangericht.
Ook bij de LTO was dit een onbekend verschijnsel
en werd er melding gemaakt in hun vakblad voor
boeren en tuinders. Bij hen is de schade erger als bij
ons omdat het bij hen vaak om pootgoed gaat voor
de volgende jaren.
Herfsttip.
Wie zijn rabarberplanten in
de herfst scheurt, houdt
daarbij vaak nog enkele
stukken wortel over. Men
kan dan kiezen: Op de composthoop ermee of vroege rabarberteelt uitproberen.
In dat laatste geval verhuizen de restjes naar de
kelder, waar men ze inkuilt in vochtige schorshumus, en vrij koel. En donker opbergt. Heel vroeg in
het voorjaar kan men dan de zachte rabarberstengels oogsten.

Bernagie (Borago officinalis)
Bij de oude Grieken een kruid om moed te krijgen
en in de afscheidsdrank aangeboden bij het vertrek
van de kruisvaarders.
De Keltische benaming ‘borrach’ betekent moed.
De stervormige bloemen zijn hemelsblauw. Het is
een honing rijke plant waardoor hij bijen aantrekt.
Zet de plant bij de aardbeien daar ze elkaars groei
stimuleren.
Teelt: zonnig, groeit op alle
grondsoorten en stelt geen
hoge eisen. Het een éénjarige
plant en wordt ongeveer 85 cm
hoog. Zaaien in het voorjaar
tot laat in de nazomer, uidunnen op 30 cm. Zaait zich zelf weer uit, dus hou het
wel in de hand.
Oogsten: bladeren plukken ongeveer acht weken
naar de kieming. De bladeren kunnen het beste
vers gebruikt worden; je kunt de bladeren en bloesem ook drogen of invriezen.
Gebruik: de verse bladeren (komkommersmaak)
kunnen met de bloemen toegevoegd worden aan
salades, saus voor de sla, kool en erwtensoep.
Bloemen over salades strooien, als garnering gebruiken, of konfijten als cakeversiering. Bloemen
drogen voor kruidenmengsel . Jong blad toevoegen
aan koude dranken vanwege de komkommersmaak;
werkt verkoelend.
De bloemen werken verzachtend en reinigend, drijven urine en zweet af.
De bladeren kunnen zowel rauw als gestoofd gegeten worden of koken als spinazie.
Bernagiebloemen, op wijn getrokken, verdrijven
verdriet en zwaarmoedigheid, men kan het leven
weer aan!
Bolchrysanten

Als ze uit gebloeid zijn knip
ze dan ongeveer15 cm. boven de grond af. En plant ze in de volle grond
in de volle grond (pot verwijderen) op de volkstuin.
Begin september, weer in
de pot planten, dan heeft u
chrysanten waar u opnieuw
kunt van genieten. (zie foto
Vruchtwisseling
Is niet te onderschatten realiteit, willen we in de
toekomst kunnen rekenen op een goede en gezonde opbrengst van onze gewassen. Bij het plannen
van de nieuwe indeling voor het nieuwe jaar is het
van belang om hier aan te denken en vooral de hand
er aan te houden.

