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Vereniging’s berichten
Ik begin mijn verhaal met het stellen van een vraag.
Weet u het verschil tussen een vereniging en een
stichting?
Volgens de van Dale mag een stichting geen leden
(alleen donateurs) hebben en streeft zij zonder
winstoogmerk een bepaald doel na, daar staat een
vereniging tegenover, dit is een organisatievorm
waar mensen zich bij aansluiten en volgens regels
samen werken voor een bepaald doel.
Wij vormen een vereniging, waar u lid van bent.
Waarom schrijf ik dit?
Enkele jaren terug ben ik aangetreden tot het
bestuur en heb de functie van voorzitter op mij
genomen. Dit met een bepaalde gedachte, want wat
zou het mooi zijn om met elkaar iets van ons
tuincomplex te maken. Ik heb tot nog toe nog
steeds het idee dat er vele tuinders er alleen voor
hun eigen tuintje komen en dit zo goed als mogelijk
onderhouden en daarnaast jaarlijks hun verplichtte
contributie afdragen, maar zich verder niet
bekommeren om het verenigingswezen.
Dat vind ik erg jammer. Als bestuur proberen we
het “lid zijn” zo aantrekkelijk mogelijk te maken.
Daar hebben we u bij nodig. Wij als bestuur hebben
een coördinerende functie en doen alles om de
vereniging levendig te houden. ’t Moet echter niet
zo zijn dat u als lid het bestuur voor de wagen spant
wanneer diverse karweitjes gedaan moeten worden.
Ik hoor nog te vaak: “wanneer gaan jullie (wijzend
op het bestuur) dit of dat doen?”
’t Hoort eigenlijk te zijn: “wanneer gaan wij dit
aanpakken?”
Binnenkort wordt er een onderkomen gebouwd aan
het begin van het complex, dit moet de saamhorigheid goed doen.
Rond deze “schuilhut” komen kruidentuintjes, een
picknicktafel etc.. Het moet de entree van ons
complex opfleuren. Destijds werden er kuier avonden georganiseerd en werd het één en ander genuttigd op het (parkeer) plein voor het verenigingsgebouw. Je moest er om denken dat je niet van je
stoel werd gereden door passerende tuinders, straks
kun je in al je rust “samen” genieten van het
complex. Doet u dit jaar mee om er iets moois van
te maken?
Adriaan Smit
Voorzitter

Opruimdag.
Op 7 maart jl. is de grote jaarlijkse tuin opruim dag
gehouden. Op deze dag worden de vrijgekomen
tuinen, die niet door de oude huurders zijn
schoongemaakt, door vrijwilligers van de tuin ververeniging op geruimd.
Het bestuur heeft zich
kunnen verheugen op
een grote opkomst van
leden, dit werkte zeer
prettig. Helaas was er
slechts één aanhangwagen/auto beschikbaar. Al met al zijn er 4 + 1
aanhangwagens met afval weggebracht naar de
stort. Ik schrijf bewust “4 + 1” want de laatste
wagen was een zeer vervelende. Deze was geladen
met platen eterniet, familie van de asbest. Na een
hoop discussie op de vuilstort mocht deze toch
geleegd worden voor een tarief van € 33,50. Dit
afval was afkomstig van één tuin.
Als je dan de borg onder
ogen neemt is dit niet reëel,
dus bedenk van te voren wat
of je meeneemt naar je tuin
en laat de vereniging niet
voor grote verassingen staan.
En na gedane arbeid is het dan goed koffie drinken
met koek!
Misverstand opschoondag.
Het blijkt dat de spelregels voor een opschoondag
niet bij alle leden bekend zijn. Alleen de tuinen
worden op geruimd waarvan het huurcontract is
opgezegd. Heb je je tuin schoon achtergelaten en
kan de nieuwe huurder zo beginnen, dan krijg je de
borg weer terug. Heb je nog rommel o.i.d.
achtergelaten, dan wordt dit opgeruimd en af
gevoerd naar de stort en krijg je de borg niet weer
terug. En het is niet zo dat iedereen zijn/haar
overtollige rommel aan het pad kan leggen en dat
wij dit afvoeren. Hiervoor ben je zolang je huurder
bent zelf verantwoordelijk.
=======================
Sponsors.
In Stadskanaal krijg je bij Jumper 5 % en Tuingroen 10
% korting. Dit alleen op tuinbenodigd heden. Firma
Schuitema staat borg voor de kosten van het pasje. Hier
krijg je geen korting op aanschaf van zaden/pootgoed,
maar is wel de goedkoopste met de zaden.

Sponsoring firma Streuding.
Op de jaarvergadering heeft
dhr.Streuding zijn bedrijf
gepresenteerd. Aan het einde
was er en verloting en dhr. A.
Meems heeft een speciaal
ontworpen hark gewonnen.
Wilt u ook zo iets gebruiken of ander soort tuingereedschap deze kunt u dan bij de fa.Streuding
bestellen. Bij aanschaf krijg je door sponsoring
korting. Bij bestelling moet je de code “atv2016”
invullen. Bestellingen kunnen alleen via website.
Goederen worden thuis bezorgd.
=====================
Kuieravonden.
Ze zijn er weer. Terug van weg geweest. In het
verleden zijn er al enkele ontmoetingsavonden
georganiseerd voor de leden onderling. Je leert
elkaar kennen en mogelijk leer je ook van elkaar
iets. Nieuws over het tuinieren, kweekmethodes
enz. Je wordt er altijd wijzer van en het is
stimulerend voor verenigingsgevoel. Na een kop
koffie/thee o.i.d. ga je met elkaar over het complex
(dit is natuurlijk niet verplicht) en vertel je het één
en ander. Binnenkort kunnen we mogelijk starten
vanuit onze nieuwe overkapping op tuin 210/211.
Deze avonden worden door het bestuur
aangeprezen. De volgende data zijn hiervoor
gereserveerd: 2 mei - 6 juni - 4 juli - 1 aug – 5 sept.
==================
Tuinereedschap.
Gebruikt u tuingereedschap van de vereniging
breng het dan terug als u het tuincomplex verlaat,
ook als er met uurtje weer terug bent. Iemand
anders kan het ook nodig hebben, laat het niet op de
tuin liggen. Bij controle van het gereedschap blijkt
dat er veel ontbreekt en stuk is! Gaat er iets stuk
wees dan zo sportief maak het of vervang het!
Sluit de unit af als u wat haalt of terug brengt.
Ook zijn vier kruiwagens weg, waar zijn ze???
===================
Gevraagd vrijwilligers om de gereedschap unit. Om
deze af en toe te vegen en opruimen.
================
Advertentie.
Te koop: Mooi blankhouten berkenhout voor uw
open haard. Dan zit u de winter van 2017/2018 er
lekker warmpjes bij.
Prijs: 30 euro per kuub
 06-13331894

Info ook op publicatiebord of vraag aan een van de
bestuursleden.
Weerspreuk
Wat maart niet wil, neemt april

Brandnetelzalf maken
Brandnetelzalf werkt goed bij jeuk en irritatie van
bijvoorbeeld insectenbeten, kwallenbeten of van
brandnetels!
Benodigdheden:
Twee handjes verse of gedroogde brandnetels
Vijf eetlepels vaseline
Twee eetlepels zonnebloemolie
Een zalvenpotje
Bereidingswijze:
Meng in een vuurvaste kom/pannetje de fijngesneden brandnetels en de vaseline. Verwarm dit
mengsel ongeveer anderhalf uur au bain-marie.
Zeef het geheel en roer de zonnebloem door de zalf.
Giet het mengsel in een zalvenpotje.
Houdbaar: een jaar (vergeet niet de datum op de pot
te zetten) Smeer de aangetaste huid enkele keren
per dag in totdat deze genezen is.
Planten verpoten
Koolplanten en andere (groente)plantjes worden
vaak in een rijtje of een groepje in de tuingrond
gezaaid. Als de plantjes groot genoeg zijn, worden
ze uit de grond gehaald en op de gewenste plekken
in de tuin geplant. Tijdens het uithalen of het
vervoer van de plant kan er tuingrond van de
plantenwortels afvallen. Soms wordt
een plant zonder aanhangende grond in nieuwe
tuingrond geplant. De plant moet daarna wennen
aan de nieuwe grond. Het kan vele dagen duren
voordat de wortels van de plant weer water en
voedingsstoffen gaan opnemen. Tot die tijd staan
de planten er zielig bij, met neerhangende bladeren.

Je kunt proberen te verplan
ten waarbij veel tuingrond
rondom de wortels blijft
“hangen” tijdens het verplanten. Dit is verplanten
met wortelkluit. Na het ver
planten zitten de plantenwortels dan nog steeds in
de oorspronkelijke grond. Hier door gaan de planten minder gauw slap hangen na het verplanten. Ze
groeien dan sneller oor op hun nieuwe plek.
-------------------------------------------------------------Moestuin
Een moestuin vraagt geduld, inzicht en liefde voor
alles wat groeit en bloeit. Onderschat niet hoeveel
werk het is. Maar het is de moeite waard, zeker als
je toch al van tuinieren houdt! Wiedt het onkruid
regelmatig, daar heb je later plezier van!

COMPOST EN COMPOSTEREN
Composteren is het op natuurlijke wijze afbreken van tuin- en keukenafval tot een humusachtige stof die de
tuingrond verrijkt. Compost zorgt ervoor dat de grond beter vocht vasthoudt, dat het bodemleven wordt
geactiveerd en dat meststoffen beter en langduriger werken.
Tijdens het proces van composteren zetten biljoenen microben (bacteriën, schimmels, enz.) het tuin- en
keukenafval om in voeding. De micro-organismen (microben) zetten tijdens het proces energie om in
warmte. Hierbij kan een temperatuur van zo’n 60ºC ontstaan, waarbij eventuele ziektekiemen en
onkruidzaden gedood worden.
Het feit dat compost zou zorgen voor een ondraaglijke stank,
ongedierte en rotzooi is een fabeltje. Als het goed gebeurt,
is het een stankloos
omzettingsproces met als eindproduct die naar bosgrond geurt
Het gebruik van een goed compostvat of -bak, het vullen hiervan met het
juiste tuin- en keukenafval en het plaatsen op de juiste plek
in de tuin, zorgen ervoor dat er geen last of overlast van komt.
COMPOSTVAT OF COMPOSTBAK?
Het maken van een compost doe je in een compostvat of in een compostbak afhankelijk van de tuingrootte
en je voorkeur.
Een compostvat is een gesloten container, die makkelijk is in gebruik. Je voegt afval aan de bovenzijde toe
en schept de compost aan de onderzijde eruit. De werking in een compostvat is snel, goed te beheersen,
hygiënisch en je hebt geen last van bijvoorbeeld vliegen Voor een grote tuin (meer dan 250 m²) is de
capaciteit van één compostvat echter te klein. Je kunt dan kiezen voor meerdere compostvaten of een
compostbak. Een losse composthoop vraagt vrij veel ruimte (1,5 tot 2 m breed), daarom zijn er ook
compostframes van hout of metaalgaas te koop. Dat staat vaak ook netter en met een paar frames naast
elkaar is het heel makkelijk werken. Je kunt natuurlijk ook zelf een compostbak van een paar palen met gaas
of van hout maken. Zorg bij de laatste wel voor ruimte tussen de planken. Er moet van alle kanten lucht in
de te composteren massa kunnen doordringen. Twee bakken naast elkaar is handig voor het ‘omzetten’ van
de compost.
GOEDE PLEK
Warmte versnelt het afbraakproces dus daar is zon voor nodig maar ook wind en regen moeten zoveel
mogelijk vrij spel krijgen. Vocht en lucht zijn namelijk essentieel voor het proces van composteren,
bovendien blijft de compost dan voldoende vochtig. Te droge compost gaat namelijk rotten en dus stinken.
Een plek in lichte schaduw onder een boom of hoge struiken is daarom een ideale plaats voor de compost.
CONTACT MET DE GROND
Plaats het compostvat rechtstreeks op de volle grond, dan zal het bodemleven (dat voor de
vertering/omzetting in compost moet zorgen) vanzelf in de hoop doordringen. Komt de compost niet in
aanraking met de grond dan kun je ook enkele scheppen goede tuinaarde toevoegen.

COMPOST HEEFT LUCHT NODIG
Om het compostproces te versnellen is regelmatige beluchting nodig. Dit kan door de composthoop ‘om te
zetten’ ofwel te keren. In een compostbak dien je de compost elke 6 weken tot 3 maanden (afhankelijk van
de grootte) om te zetten. Het hele proces van composteren duurt hierbij 4 tot 9 maanden. Het omzetten kun
je het beste doen met een riek.

In een compostvat is het ‘keren’ moeilijker te realiseren, vandaar dat onze compostvaten speciaal zijn
ontworpen voor efficiënte beluchting van het afval. Het gebruik van een compostversneller wordt hierbij
aangeraden. Het hele proces versnelt daardoor naar ongeveer twee maanden.
Om te composteren is onder andere zuurstof, koolstof en stikstof nodig. Deze stoffen dienen in de juiste
verhouding in de compost aanwezig te zijn. Dit bevorder je door variatie aan te brengen in het tuin- en
keukenafval dat u aan de compost toevoegt. Gooi het afval simpel in de compostbak zonder aan te stampen,
dat geeft ook meer lucht aan de compost.
In de opbouw van de composthoop zit ’m het geheim van goed composteren. Je moet niet zomaar dikke
pakketten plantenafval opbrengen, maar vrij dunne, afwisselende laagjes van grof en droog en wat fijner en
vochtiger materiaal. Hoe gevarieerder, des te beter, maar niet te nat. Als er te veel nat materiaal op elkaar
komt te liggen, kan rotting ontstaan en dat wil je waarschijnlijk voorkomen.
WAT MAG WEL EN NIET OP DE COMPOSTHOOP?
In principe kun je alle plantaardige en verteerbare stoffen op de composthoop kwijt.
Dus geen materiaal dat niet verteert, zoals glas, metaal, kunststof en steen. Bedenk verder dat de compost
uiteindelijk in de tuin terecht komt. Dus voeg niets toe dat ziektekiemen kan bevatten, zoals beschimmelde
planten, zieke aardappelen, vleesresten en uitwerpselen van huisdieren of mensen (dus géén
kattenbakvulling of luiers!). Verder geen zaaddragend onkruid, sigaretten of geïmpregneerd of geverfd hout.
En liever ook geen papier. Al is dat wel plantaardig, door de compacte structuur duurt het te lang voordat het
helemaal is verteerd.

Als hoofdregel geldt; hoe gevarieerder de inhoud van de compostbak, hoe voedzamer de compost!

Wel in de compostbak
Grasmaaisel (beperkt en in laagjes)
Uitgebloeide planten
Haagscheersel (m.u.v. coniferen)
Bladeren (beperkt)
Groente- en fruitafval (m.u.v. citrusschillen en
bananenschillen)
Fijngemaakte takken in stukjes geknipt
Eierschalen
Koffiefilters, koffiemaalsel
Theezakjes (zonder nietje)
Broodkruimels: geen oud brood
Snijbloemen (beperkt) en stro (beperkt)
Doppen van noten
Papier van keukenrollen (geen ander papier)
Aardappelschillen (alleen biologisch)
Onkruid dat makkelijk verteert
Houtzaagsel (niet van MDF of spaanplaat)
Tuinaarde, potgrond
Landbouwpoederkalk als compostversneller

Niet in de compostbak
Bloeiende of zaaddragende planten (veel
zaden)
Gekookte etensresten
Vlees en visresten, botjes, vetten en oliën
Zuivel
Uitwerpselen van huisdieren (denk aan je
handen)
en gebruik je neus
Schelpen van mosselen ( duurt heel lang)
Inhoud stofzuigerzak (niet aan te raden=
verkeerd)
Kaas
Houtskool, Sigarettenpeuken
Kattenbakvulling
Bagger uit goot of sloot
Vodden
Wortelonkruiden
Zieke aardappelen
Plastic
Blikken
Glas
Chemische stoffen

BESTE TIJD OM TE COMPOSTEREN
Je kunt in principe het gehele jaar composteren. Het beste kun je echter beginnen aan het eind van de winterperiode als
de dooi invalt. Met een compostvat heb je, indien je gebruik maakt van een compostversneller, al na twee maanden je
eerste eigen compost tot je beschikking. Je kunt het gehele voorjaar en zomer en herfst gewoon doorgaan met compost
maken. Zo heb je altijd voldoende compost voor handen. Bij het maken van compost wordt landbouwpoederkalk door
de te vercomposteren laag vermengd. Het omzettingsproces verloopt hierdoor beter. De kalk maakt dat de zuurgraad
niet te hoog wordt. De micro-organismen kunnen beter hun werk doen.
WANNEER IS DE COMPOST KLAAR?
Na vier tot negen maanden (afhankelijk van het te composteren materiaal) is de compost ‘rijp’, al het organische
materiaal is omgezet. De compost is gebruiksklaar als deze aanvoelt als droge tuinaarde en ruikt als verse bosaarde.
Zijn er nog onverteerde resten, stop deze dan terug in de compostbak.
HOE KUN JE COMPOST GEBRUIKEN?
Een goede compost activeert het bodemleven.
Compost bevat veel voedingsstoffen (ook veel sporenelementen) die langzaam vrijkomen.
Compost is in staat vocht te binden.
Compost verbetert de grond.
Compost verbetert de doorlaatbaarheid voor vocht.
Compost verbetert de doorlaatbaarheid van de grond voor lucht.
Spreid eens per jaar een laagje van 1,5 à 2 cm (twee vingers) dik over de grond van uw moestuin uit. Doe dat bij lichte
grond in het voorjaar en bij zware grond in het najaar. Inwerken hoeft niet, daar zorgt het bodemleven wel voor. Zorg
dat de compost niet op bladeren en stengels van planten komt. Dat zou verbranding kunnen veroorzaken. Je kunt de
zelfgemaakte compost ook door de aarde mengen als je nieuwe planten of struiken plant.

Nestkastjes
Last van insecten op u vruchten en groenten, maak een nestkastje hier onder wat voorbeelden met de maten.
En de vogels ruimen veel insecten voor u op!

