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 phytophthora 

Woensdag 3 juli 

Je kon er op wachten: na dagen van kou  

en natheid steeg de temperatuur en dan 

voelt de aardappelziekte phytophthora  

zich in zijn element. 

Gelukkig lopen er op de tuin genoeg  

tuinleden rond, die de ziekte herkennen 

en dit ook meteen doorgeven aan het  

bestuur. 

En dan gaat het snel: emailberichtje aan 

iedereen met email, berichtgeving van 

mond tot mond, melding in het kastje  

bij het Praothuus. 

Gevolg: ‘s middags al veel tuinders  

naarstig bezig om net als hun ‘s morgens 

al begonnen collega’s de aardappels te 

rooien. 

Om 4 uur kwam Theo Fiselier aanfietsen, 

zag al die peperrooiers en zei:  

“Nou, ik moet er nog een maandje mee 

wachten voor ze klaar zijn.” 

Jammer voor hem, want dan kan hij die 

oogst gelijk in de vuilnisbak gooien. 

Phytophthora verspreidt zich met een 

snelheid van enkele kilometers per dag 

en in dit stadium is er echt helemaal geen 

houden aan. 

Liever maar pommes parisiens dan  

helemaal niks, zouden we maar zeggen. 

Niet alleen aardappels zijn erg gevoelig voor phytophthora, maar ook de andere leden van de 

nachtschadefamilie: tomaten, paprika e.d. 

Niet voor niks hebben we tegenwoordig als regel: op het hele volkstuincomplex geen teelt van  

tomaten zomaar in de open lucht. 

Er is bijna niks droevigers dan van de ene dag op de andere je mooie tomatenplant met prachtige, 

bijna plukrijpe tomaten te zien veranderen in een zielige plant met zwartrode blubberbollen. 

En dan ook nog: zoiets is dan ontzettend moeilijk volledig te verwijderen en omdat de schimmel in 

de grond kan overwinteren heb je er het volgend jaar opnieuw mee te maken.  

En je medetuinders meteen ook!!! 

Vanwege deze reden is het ook absoluut noodzakelijk aardappelloof liefst meteen verpakt in 

plastic af te voeren en als dat niet meteen mogelijk  is het loof in elk geval  goed af te dekken. 

En wie zich niet aan deze regels kan houden: Gewoon nooit meer aardappels zetten!!! 



Schoolbezoek 
Gewoonlijk komen klassen van de Adalbert-

school in het voorjaar op bezoek. 

De andere Mookse scholen hebben we dit  

vorige jaren ook aangeboden, maar zij  

maakten er geen gebruik van. 

Jammer voor hun, want het is elke keer weer 

een feest. 

Dit jaar waren het twee kleuterklassen, die op 

bezoek kwamen. We hadden gedacht, dat er 

begin juni best het een en ander klaar zou 

zijn, maar door het natte en vooral koude 

voorjaar viel dat tegen. 

Niet getreurd:  het door Ria Kluts gemaakte 

programma viel zeer in de smaak. En omdat 

de kleuters nog niet kunen lezen had Ria de opdrachten dit keer geprepareerd op oplossen via  

knippen en  plakken. Dat ze daarvoor zelf weken allerlei catalogi heeft afgestruind….. grote klasse. 

Dat de kinderen het bereleuk vonden blijkt uit de reactie: “We willen over een tijdje best nóg een 

keer.” En dat werd nog eens benadrukt met een leuk bedankgroepswerk, dat te bewonderen valt in 

het Praothuus.\Alleen: volgende keren zijn elk jaar weer de groepen 3 en 7 aan de beurt, zodat alle 

kinderen van de Adalbertschool in hn schoolloopbaan twee keer bij de volkstuin op bezoek komen. 

Wellicht zien we een aantal van hen later nog eens als volkstuinder bij ons terug. 

Het bestuur 
Na enkele maanden begint het bestuur met de nieuwe zeer welkome mensen en betere taakverdeliug 

aardig vorm te krijgen. Hier het schema, hetzelfde als dat op het prikbord in het Praothuus. 

Gevraagd: leden, die samen het Praothuus en de vlaggenmast willen schilderen. 

Aanmelden bij Henk Busser: 3880359 of per e-mail: henk.busser@planet.nl  

Elk bestuurslid Handhaven van regels en behandeling van klachten 

Theo Wolters, 
demissionair voor-
zitter 

Algemene leiding geven en organisatie 
Woordvoerder namens de vereniging 
Vertegenwoordiging naar buiten 
  

Tijn Kwaaitaal 
penningmeester 

Financiële administratie: beheer en boekhouding 
Maken en versturen jaarrekeningen naar leden; innen van huur en 
contributies 

Paul van Grinsven, 
secretaris 

Agenderen en notuleren van vergaderingen. 
Correspondentie naar leden 
Bijhouden van het reglement 
Mee verzorgen van tuinblaadje 

Marianne Wijnen Maken en bijhouden van de ledenadministratie; verwerken mutaties. 
Wijzigingen adres, telefoon, mail verwerken 
Uitgifte van tuinen en innemen van tuinen bij opzegging 
Opstellen huurcontracten, contractwijzingen en bijbehorende infor-
matie naar leden 

Ria Kluts Aanspreekpunt voor klachten 
Coördineren van interieur werkzaamheden in het ”Praothuus”. 
Inkoop huishoudelijke artikelen ”Praothuus”. 
Houden van tuinschouw (2 maal per jaar) 
Organisatie bezoek schoolklassen, BBQ en werkzaterdagen 

Henk Busser Technisch onderhoud van het volkstuinencomplex, pomp en water-
leiding, de omheining en de gebouwen. 
Coördineren van maai- en waterleidingploeg 
Bestellen mest 
Beheer zwart zeil 


