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Het eerste digitale tuinblaadje is goed ontvangen. 

Veel leden gaven een reactie, ook over de vormgeving  

en de kleurstelling. 

We gaven al aan, dat de komende nummers gezocht  gaat 

worden naar een goede nieuwe vormgeving. 

Tips, ideeën, suggesties, opbouwende kritiek blijft  

welkom evenals jullie kopij. 

Degenen, die al kopij leverden, maar die hier nog niet  

aantreffen: wees gerust, het ligt op de plank voor  

volgende keren. En… alle reacties blijven zéér welkom!! 

Telen van tomaten en het tuinreglement. 
Op de algemene ledenvergadering is het vernieuwde tuinreglement goedgekeurd, uitgezonderd de  

bepaling over het kweken van tomaten; tegen deze bepaling werden bezwaren uitgesproken.  

De ledenvergadering heeft een commissie, bestaande uit Sjaak  Jakobs, Kurt Hondema,  
Marion Elleman en Else v.d. Berg toen gemandateerd  hiervoor een andere bepaling te maken.  

De commissie is op 29 maart eenmaal bij elkaar geweest;  

De commissie had nogal bezwaren tegen de tekst in het concept- tuinreglement. Want tomaten zijn niet 

alleen gevoelig voor regenwater op de plant, maar ook voor condens dat ontstaat in dichte kasjes.  
Van belang is dat de plant droog blijft en dat de wind goed bij de plant kan. Verder is het niet  

na te gaan of op het traditioneel deel van de tuin de tuinder regelmatig zijn tomatenplanten spuit.  

De commissie wil daarom geen onderscheid maken tussen het kweken van tomaten op het biologische 
of op het traditioneel deel van de tuin en heeft dan ook bepaald dat  

 telen van tomaten op het gehele tuincomplex niet meer in de open lucht mag,  

maar uitsluitend in kasje of tunnels, mits goed gelucht,  of onder een zodanig 

ruime overkapping dat er geen regenwater op de plant kan vallen. 
 

Het artikel in het tuinreglement over het kweken van tomaten wordt: 

“Ter verkleining van de kans op phytophthora mogen op het gehele tuincomplex tomaten alleen  

gekweekt worden in kasje of tunnels, mits goed gelucht,  of onder een zodanig ruime overkapping  

dat er geen regenwater op de plant kan vallen. 

Men dient de tomatenplanten minimaal eenmaal per week te controleren op phytophthora en 

men dient aangetaste planten te verwijderen in een dichte plastic zak.  

De aanwezigheid van phytophthora dient men te melden aan het bestuur, 

Indien men op andere tuinen phytophthora signaleert of vermoedt meldt men dit  

aan het bestuur. Loof en snoeiafval (dieven) van tomatenplanten mogen niet op de tuin worden 

bewaard, dus ook niet op de composthoop.”    Paul van Grinsven, secretaris 

Om alle exemplaren van statuten, huishoudelijk– en tuinreglement te kunnen voorzien van het  

nieuw vastgestelde tuinreglement vragen wij om vóór half mei alle exemplaren te brengen bij Paul 

van Grinsven, Piet Nieland, Theo Wolters of in het Praothuus. Vast bedankt 

Volkstuinvereniging

“Middelwaert”



Welkom 
Midden april hadden we een paar vrije tuinen en geen 

wachtlijst meer. 

Inmiddels zijn alweer alle tuinen verhuurd en telt de 

wachtlijst één naam. 

Hartelijk welkom aan onze nieuwe leden: 

Martien Janssen en Jan Schreurs (tuin 77) 

Nina Devdariani (tuin 55) 

   Johanna Kempers (tuin 64). 

Miek Saaltink en Pieter-Jan Boon zijn verhuisd naar de 

grotere tuin, die zij al jaren wilden. Dat is de pas  

gereedgekomen tuin 66 (voormalige bomentuin ). 

Wij wensen hen ook allen  groene vingers, goede oogsten 

en  veel tuingenot. 

Tuinvereniging zonder voorzitter? 

 
Theo Wolters heeft in het tuinblaadje kenbaar gemaakt zich niet herkiesbaar te stellen als voor-

zitter op de algemene ledenvergadering. Tevens hebben de overige bestuursleden aangegeven 
niet beschikbaar te zijn voor de functie van voorzitter. 

We hadden gehoopt dat er een of meerdere leden van de vereniging zich kandidaat wilden stellen 

voor de functie voorzitter, maar helaas is dat niet gebeurd, 

Op de eerstvolgende  bestuursvergadering van 14 maart jl. hebben we de ontstane situatie  
in aanwezigheid van Theo Wolters besproken. Theo heeft  zich ook in deze vergadering  

bereid verklaard het bestuur en de vereniging te blijven ondersteunen  en adviseren vanuit zijn 

grote betrokkenheid bij de vereniging en haar leden: wat in al die jaren is opgebouwd mag niet 
zomaar verloren gaan. Maar de vraag:hoe dan?  

 

Het bestuur heeft op deze vergadering unaniem uitgesproken dat men graag wil dat Theo  
de positie van demissionair voorzitter inneemt tot de volgende ledenvergadering en  

dat een dergelijke rol het best de huidige situatie weergeeft en de continuïteit garandeert:  

hij blijft  de taken zoveel als noodzakelijk vervullen, en werkt een eventuele nieuwe voorzitter in.  

Het bestuur gaat actief op zoek naar kandidaten voor het voorzitterschap en zal  
daartoe tuinleden benaderen.  

Verder hebben we in deze vergadering de taken van de voorzitter kritisch bekeken. Theo Wolters 

vervult als voorzitter een zeer groot aantal taken, maar dat hoeft niet allemaal door een voorzitter 
gedaan te worden. De taken die noodzakelijk gekoppeld zijn aan de rol van voorzitter zijn:  

organisatie en algemene leiding geven; het onderhouden van externe contacten en behandeling 

van algemene klachten, De overige taken kunnen door de overige bestuursleden of leden van de 

vereniging gedaan worden. 
       We hopen dat we op de volgende ledenvergadering  in 2013 een voorzitter kunnen kiezen. 

Paul van Grinsven, secretaris.  

Even kort 
Behalve de notulen van bestuursvergaderingen zal ook de agenda van komende bestuurs-

vergaderingen een week daarvoor worden opgeprikt in het Praothuus. 

 Dan kunnen leden, die dat willen, vooraf beoordelen of zij wellicht die vergadering geheel 

 of ten dele als toehoorder willen bijwonen. Deze wens bereikte ons via via en zulke wensen 

 kan iedereen ook rechtstreeks aan het bestuur kenbaar maken. 

 Ook indienen van agendapunten—mits tijdig-is  mogelijk.Vergaderingen of punten ervan 

 over personen zijn uiteraard niet openbaar.   

Bij hoge uitzondering kan het bestuur besluiten ontheffing te verlenen van het verbod op 

het biologisch tuindeel chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dit is  bijvoorbeeld 

 gebeurd bij de voorbereiding van tuin 66, die geheel overwoekerd was met kweekgras. 



Het oog wil ook wat… 
“Ons tuincomplex is een plaatje” zeiden Gerard en Ria Kniest, die 

er vanuit de trein op neerkeken. 

“Jullie hebben de zaakjes daar goed voor elkaar”, hoorden wij 
meermaals, onder andere in contacten met de gemeente. 

Daar wordt dan door het bestuur en veel leden hard aan gewerkt. 

Natuurlijk blijven er wensen en punten van  aandacht. 

Één daarvan is het onderhoud van de tuingrenzen en ook de  

randen langs de tuinpaden. “Sinds die niet meer met de bos-

maaier worden gemaaid –om het gaas niet kapot te slaan– laten 

die bij sommige tuinen sterk te wensen over” is één van de  
conclusies van de tuinschouwcommissie. Ook onkruid op de tuin-

grenzen is voor de buren soms een doorn in het oog. Graag vragen 

we hiervoor nogmaals ieders aandacht. Vast bedankt. 

werkzaterdag en D-day 
Van de D-daygroep –derde donderdag van de maand– is een klussen-

groep afgesplitst –die op afroep beschikbaar is-. 

De rest van de D-daygroep blijft bijeenkomen op die derde donderdag 
van 10 tot half 12 met als voornaamste taak algemeen tuinonderhoud. 

Vanwege Hemelvaart (17 mei) is de D-day in mei verzet naar  

donderdag 10 mei. Buiten de vaste leden is iedereen natuurlijk van har-

te welkom om een uurtje mee te komen schoffelen. Welkom!!! 
De werkzaterdag op 21 april werd dermate druk bezocht, dat in minder 

dan één uur twee grote karweien werden geklaard. 

Diverse leden, die vanwege andere taken in de vereniging feitelijk niet 
hoefden te komen, waren er ook. “Gewoon vanwege de gezelligheid en 

het contact” was de veelgehoorde reactie. Slechts een  vijftal leden liet 

zonder afzegging verstek gaan. Zij worden via e-mail nog benaderd. 

(W)etens(w)aardigheidjes (8) 
Niet iedereen is  enthousiast over de geur van  knoflook.  U heeft vast ook wel eens  gezeten naast iemand 

die van dit kruid heeft gegeten… Bent u zelf een liefhebber van knoflook,  weet dan dat gekookte knoflook 

minder ‘geuroverlast’ geeft dan rauwe. Als u de rauwe knoflook doorsnijdt ziet u in ieder teentje een klein, 
wat donkerder puntje. Dat is de ‘stank’ boosdoener. Verwijder dat stukje en uw knoflookadem wordt  

aanvaardbaar. De gedroogde knoflook die we in de supermarkten aantreffen is overigens veel minder  

aromatisch dan de verse. 

Bij het eten van een met knoflook gekruide maaltijd is het drinken van een glas rode wijn een middel  
om de geur te maskeren.  Als u geen alcohol drinkt, is het kauwen op verse peterselie of op een koffieboon 

een remedie.  Is er romantiek in de lucht,  zorg er dan voor dat uw tafelgenoot/genoten ook knoflook eten,  

anders is men te veel afgeleid door de knoflookgeur. 
Blijft u, ondanks de geur, toch vooral knoflook eten!! Knoflook is niet alleen lekker, maar ook heel gezond. 

De boeken staan er vol van! Aan knoflook worden veel (bovennatuurlijke) krachten toegeschreven.  

De piramidebouwers werden, in de  tijd dat er nog geen penicilline bekend was, door dit krachtige kruid 

op de been gehouden. Een wijd verbreid volksgeloof is dat knoflook ons beschermt tegen het kwade.  
Als knoflook aan de lucht wordt blootgesteld, kan hij door een schimmel zwart worden. De bijgelovige 

dacht dat knoflook zwart werd door absorptie van het kwade! Om deze reden werd  -en wordt-  knoflook  

bij de voordeur gehangen of onder de drempel ervan begraven. Niet alleen Dracula, maar zelfs de Duivel 
zouden dan buiten de deur blijven. 

De lookfamilie is trouwens heel uitgebreid, denkt u maar aan prei, oerprei, ui, sla-ui, Chinese bieslook…  

De allium-familie omvat zo’n vijf- tot zevenhonderd soorten en misschien wel meer. Sommige soorten  
hebben een bol; andere een wortelstok. Wilt u zelf een poging wagen om knoflook te telen? 

Let er dan op deze op tijd te planten, anders krijgt u geen ‘vette’ knoflookbollen. Tips voor de planttijd 

vindt u op de verpakking of op internet. 

Bent u bang voor ongewenst bezoek? Misschien is het dan toch verstandig om een streng knoflook bij de 

voordeur te hangen…    Femke Borcheld 



 
Zo langzamerhand is er binnen onze vereniging meer dan genoeg aandacht besteed aan het  

onderwerp “phytophthora”. In aansluiting op de wijzigingen in het tuinreglement  leverde 

Sjaak Jakobs een overduidelijk artikel over het telen van tomaten e.a. 

Hier een aantal punten daaruit. Sjaaks volledige artikel vinden jullie als apart bestand hier-

bij. 
De tomaat behoort met o.a. de aardappel en de paprika tot de nachtschadigen (de Solanaceae). 
De meest voorkomende aantasting op de tomaat en aardappel is Phytophthora. 

Dit is een zgn. pseudoschimmel, die ook op veel andere planten voorkomt. 

De sporen ervan blijven over in de grond op aardappels, blad en stengeldelen, die daarin achterblijven. 

De aantasting is nooit helemaal te voorkomen, maar wel kunnen we er samen voor zorgen, dat de plaag 
wat minder snel om zich heenslaat en ook minder heftig optreedt. 

Dit kan o.a. door een aantal teeltmaatregelen: 

vruchtwisseling om de 3 á 4 jaar en minder vatbare soorten kiezen 
ruime plantafstanden, zodat de wind er goed doorheen kan 

dieven of snoeien met een snoeischaar geeft een kleinere en gladdere snijwond 

besmetting gebeurt opspattend water en condens 
bind de planten niet op met binddraad en ook niet te strak (knelt de sapstroom af) 

besmetting verspreidt zich ook via de wind; kweek dus onder een ruim afdak met dichte zijden      

op de windkant en de open zijde dus bij ons richting oosten 

gesloten teelt kan natuurlijk ook bij voldoende beluchtigingsmogelijkheden: condens en overmatig 
vocht moet er goed uitkunnen. 

Naast enkele chemische bestrijdingsmogelijkheden is er de biologische methode van bespuiten met  

heermoesthee, een plantversterkend middel. Laat ca 150 gram heermoes (akkerpaardenstaart) 

ca 20 minuten koken in 1 liter water. Na afkoeling aan het mengsel ca 0,3 % groene zeep toevoegen  

en de boel zeven. Deze vloeistof bij niet-zonnig weer verstuiven over de planten. 

Veel succes met de kweek van tomaten! 

       Sjaak Jakobs 

Naschrift redactie: De term bestrijdingsmiddelen is eigenlijk onjuist. Als de ziekte eenmaal in het 

gewas zit is snel rooien en in plastic verpakt afvoeren de enige mogelijkheid om verdere versprei-

ding –hopelijk– te voorkomen. Tijdige herkenning is dus van wezenlijk belang!! 

 Phytophthora op het blad     Phytophthora op de stengel 

Jij wilde toch zo nodig  

een volkstuin…... 

O o dat weer!!! 
In februari hadden we te maken met uitersten qua 
temperatuur: zeer koud in het begin, prachtig aan het 

eind en dat liep door tot in maart. 

We verheugden ons op een even mooie aprilmaand 

als vorig jaar. Nou, nog zachtjes uitgedrukt, viel dat 
lelijk tegen: veel nattigheid, koud en daarbij vaak nog 

harde en snerpende wind.  

De laatste aprildagen leverden reden voor hoop op 
een mooie meimaand en als het kan een nog mooiere 

zomer. Dankuwelasjeblief!!! 

april 
  2012 


