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Verenigingsberichten
Wij wensen u een gezond en goed en veel
tuinplezier in 2017!
Het bestuur
------------------------------------------Van de voorzitter.
Hebt U dat nou ook? De weken c.q. maanden
vliegen m.i. voorbij. Het is nog maar kortgeleden
dat de vuurpijlen rondom de jaarwisseling ’15-’16
mij om de oren vlogen. Bij het lezen van deze
nieuwsbrief zijn we mogelijk bezig om de rommel
bijeen te vegen welke het laatste vuurwerk ons tot
actie heeft gesteld. En dan begint er alweer een
nieuw jaar. Een jaar met zijn uitdagingen en
plannen.
Hebt U ze al gemaakt? Vorige week kwam ik op
het complex om mijn prei te oogsten, welke nodig
was voor de lasagne, veel tuinen waren leeg maar
toch waren zo hier en daar nog enkele vergeten
groenten zichtbaar. Ik hoop dat u ze niet vergeet, of
dienen ze ter compostering voor de ondergrond?
Het is altijd beter om groen te laten afsterven dan
de tuin compleet “zwart” te maken.
Onze micro-organismen in de bodem zullen u
dankbaar zijn. Ik hoop dat ze hun werk goed doen
zodat de grond weer optimaal zal zijn voor de
nieuw kweek van het komende tuinseizoen.
Voor dit seizoen zijn er nog enkele tuinen
beschikbaar, weet u nog een belangstellende, laat
hem kennismaken met het complex. Op het
mededelingenbord zijn de tuinen aangemerkt welke
vrij zijn, ook werken we er als bestuur aan om dit
via bordjes op de tuinen zelf kenbaar te maken. Dit
is al weer één van de mededelingen die u op de
ledenvergadering ook zal horen. Deze vergadering
is belegd op woensdag 22 februari. U komt toch
ook….
Laten we er samen een bruisend jaar van maken en
elkaar tot steun zijn.
Adriaan Smidt
22 februari:
ledenvergadering.
zaal open:
19.15 uur

Gelezen in “Landleven”:
Een volkstuin is altijd een reeks van verliezen,
tegenover enkele overwinningen, zoals het leven
zelf !
------------------------------Oproep voor de komende Toentje Nais
Oproep van de redactie: De zomermaanden en de
bijbehorende vakantieplannen komen er weer aan.
Wie struint er tijdens vakanties wel eens tuincentra,
lokale markten, tuinen etc. af naar interessant zaad
of leuke plantjes van al dan niet onbekende
groenten, kruiden en bloemen? Met het doel om
deze na terugkeer in de volkstuin op te kweken?
Of maak een foto van iets bijzonders en stuur deze
naar de redactie.Wat zijn u ervaringen/belevenissen
hiermee? Uw redactie hoort graag uw ervaringen. U
kunt de kopij inleveren bij de redactie:
kostera@hetnet.nl
------------------------------Beknopt jaaroverzicht 2016.
De activiteiten van het afgelopen jaar waren
toegespitst tot het realiseren van een prieel aan het
begin van ons complex. Later kwamen er nog een
boombank en een picknickset bij. Dat dit niet alleen
geliefd was bij de leden bleek ook uit het feit dat
ons complex tweemaal werd bezocht door
ongenode gasten, zij vernielden hierbij het
toegangshek.
Begin maart was de jaarlijkse opschoon dag
gepland, met 14 vrijwilligers werden er totaal 4
aanhangwagens met rommel naar de stort gebracht.
Vooral de laatste vracht was een heel dure omdat er
een grote partij asbest moest worden gestort tegen
een hoge kostprijs.
Voor de leden waren er diverse koffie/kuieravonden, hierbij werd zelfs eens soep
gepresenteerd.
De consument heeft met onze vereniging kennis
kunnen maken op de Leer- en Doemarkt, hier hield
de vereniging € 90,00 aan over door verkoop van
aangeleverde groenten.
Als “als klap op de vuurpijl” werd aan het eind van
het jaar het verenigingsgebouw opnieuw buitenom
geverfd zodat we het komende seizoen weer fris
kunnen starten.

Onbewust brengen we zo een gevaarlijke cocktail
van pesticiden in huis.
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
van België en de onderzoeksinstelling Gembloux
Agro-Bio Tech (Universiteit Luik) onderzochten
samen de aanwezigheid van pesticiden op
snijbloemen. In totaal analyseerden ze 90
boeketten, gekocht in diverse bloemenwinkels en
grootwarenhuizen in België. Het resultaat? Maar
liefst 107 verschillende pesticideresidu’s.
Schadelijk voor menselijk zenuwstelsel
‘Het is onrustwekkend dat je zoveel pesticiden op
snijbloemen terugvindt’, vertelt Geert Gommers,
expert pesticiden bij VELT.
‘Zowel op chrysanten, gerbera’s als rozen treffen de
onderzoekers schadelijke stoffen of
pesticideresidu’s aan. Bij rozen het meest: 14
verschillende. Sommige van die residu’s
kunnen onmiddellijk een schadelijke invloed
hebben op ons zenuwstelsel, wat kan leiden tot de
ziekte van Parkinson.
’Wil je graag een boeket in huis of er één cadeau
geven, kies dan voor ecologische snijbloemen. Zo
vermijd je schadelijke pesticiden. ‘Een boeket in
een traditionele bloemenwinkel of een
grootwarenhuis laat je dus beter links liggen.
Tips voor bijen in je tuin
1. Zet bloemen in je tuin waar honingbijen en wilde Medewerkers van deze verkooppunten kunnen
bijen op komen.
trouwens best hun voorzorgen nemen, door
2. Kies bloemen die in verschillende maanden
handschoenen te dragen. Zij komen namelijk elke
bloeien: bijen hebben van het voorjaar tot in de
dag meerdere uren in contact met deze
herfst bloeiende planten nodig.
pesticideresidu’s.’
3. Zorg dat bijen in je kunnen nestelen. Zet er een
Dit is een bericht van VELT. Hoewel er gesproken
bijenhotel neer of zorg voor rormmelhoekjes.
wordt over België, geld dit bericht helaas ook voor
4. Heb je last van andere insecten? Gebruik
Nederlandse bloemen.
preventieve en milieuvriendelijke maatregelen om
=====================================
ze te bestrijden.
Blijf gewassen verplaatsen: Vruchtwisseling
5.Check het etiket: gebruik geen spuitbussen,
Vruchtwisseling betekent: het na elkaar telen van
korrels of andere besrijdingsmiddelen waar deze
verschillende gewassen op één perceel. Dit houdt
stoffen in zitten: imidacloprid, thiacloprid,
acetamiprid, clothianidine of thiamethoxam. Dit
in, dat elk jaar een ander soort gewas op de zelfde
zijn neonicotinoȉden die giftig voor de bijen zijn.
plek moet staan; pas na drie jaar kan hetzelfde
6. Koop het liefst biologische zaden en planten: die gewas weer op dezelfde plaats. Dit proces zorgt
zijn niet met het gif (neonicotinoȉden) behandeld
ervoor dat de planten de voedingsstoffen niet
===================================== uitputten en voorkomt bodemziekten. Bij het
Veel schadelijke pesticiden in gekochte boeketten
toepassen van dit driejarig vruchtwisselingsysteem
Het lijkt onschuldig, maar een bos snijbloemen is
is het dus belangrijk om bij te houden waar welke
veel schadelijker voor onze gezondheid dan
plant per jaar staat.
gedacht. Dat stelt het Wetenschappelijk Instituut
In januari kan je beginnen met het zaaien van de
Volksgezondheid van België. ‘In een boeket vind je volgende groenten: zomerprei (binnen), worteltjes
gemiddeld 10 verschillende pesticideresidu’s terug. (koude bak of tunnel), spinazie (kas) en tuinbonen
Bij rozen ligt dat aantal nog hoger’, waarschuwt
(binnen).
Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. ‘
Tips voor een bijenvriendelijke tuin
Bijen maken niet alleen honing, ze bestuiven ook
bloemen en planten. Bijen en hommels zijn dus
belangrijk voor de natuur en ons voedsel. De laatste
jaren sterven er meer bijen dan normaal. Met een
bij-vriendelijke tuin help jij de bijen om te
overleven.
Wilde bijen en honingbijen zijn onmisbaar voor de
fruitteelt en het verbouwen van andere gewassen.
Maar bijen hebben het moeilijk: er sterven veel
bijen door ziektes en parasieten,
bestrijdingsmiddelen (neonicotinoïden) en doordat
er te weinig verschillende bloemen in tuinen en op
velden staan.
Van de 338 bijensoorten die in Nederland
voorkomen, staan er 188 op de rode lijst en daarvan
zijn er al 35 verdwenen.

