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Einde tuinseizoen 2013 nadert…. 
Het zal nog wel even duren en hopelijk blijft het nog weken mooi weer, 

maar toch zit het tuinieren er voor 2013 grotendeels op. 

Een vreemd seizoen eigenlijk, waarin tuinieren vaak door het rare weer 

bemoeilijkt werd: eerst die lange en koude winter, waardoor alles in 

feite pas een maand later dan gewoonlijk kon beginnen.  

Vervolgens een aantal natte en te koude maanden, kort daarna gevolgd 

door een veel te warme periode met maar liefst twee hittegolven. 

Hopelijk volgen nu nog een paar mooie en vooral normale maanden!!! 

 

Net als vorige jaren willen we het seizoen weer afsluiten met een  

gezamenlijke gezellige bijeenkomst en wel op zaterdag 14 september,  

‘s middags van 2 tot 4 uur met een hapje en een drankje. 

Een beetje eenvoudiger dan de barbecue van voorgaande jaren, maar daarom niet minder gezellig. 

Wellicht dat we volgend jaar, als de vereniging dertig jaar bestaat, weer iets uitbundiger kunnen 

zijn. Alle leden zijn hiervoor nadrukkelijk uitgenodigd en van harte welkom. 

Aanmelden kan –graag vóór 7 september i.v.m. de voorbereidingen- door opgave op het grote 

plakkaat op het prikbord in het Praothuus of rechtstreeks bij Ria Kluts, telefoon 06 33876264 of 

per e-mail: t.kluts@upcmail.nl  

Algemene werkzaterdag 21 september 
Op die morgen –van 10 tot half 12– ligt er voor ons allen weer een stel flinke klussen te wachten. 

We rekenen dan ook op een grote opkomst.  Het wordt op prijs gesteld verhindering even door te  

geven aan secretaris Paul van Grinsven. Huurders van tuinen langs het hek bij de dijk kunnen die 

morgen werken aan achterstallig onderhoud van de strook van 1 meter met lonicera, hetgeen in 

sommige gevallen hard nodig is!!!De afgelopen bestuursvergadering is besloten de vervangende 

werkzaamheden voor de leden, die erg vaak niet komen –of op zaterdag niet kunnen– wat beter te 

regelen en vast te leggen.Dat vermindert  ook het te verrichten algemene werk op de werkzaterdag. 

Het raadsel van de grondboren…. 
Ondanks alle pogingen daartoe is het niet gelukt uit te vinden waar-

om er dit jaar diverse grondboren van de vereniging spoorloos uit 

het Praothuus verdwenen zijn. Daardoor zijn wij met zijn allen be-

hoorlijk gedupeerd, want er hangt nu nog één grondboor, die ook 

nog eens kapot is en binnenkort gelast moet worden. 

Het bestuur heeft besloten niet zoals voorheen het aantal grondbo-

ren weer aan te vullen, want dat is op deze manier dweilen  met de 

kraan open. Vraag aan iedereen:  kijk nog eens goed op je tuin of 

daar misschien een vergeten grondboor ligt en breng die terug. 

Tegen de regels in een grondboor even meegenomen naar huis…. hang ‘m alsnog terug. 

We moeten toch niet gaan geloven, dat leden grondboren achterover drukken. Help…. bedankt!!!! 



 

 
Website Middelwaert…. 

We hebben er de voorgaande jaren in het bestuur al vaker 

over gesproken, maar de plannen worden nu toch een stuk 

concreter. Sjaak Jakobs, beoogd toekomstig webbeheerder, 

heeft zelfs al een proefversie en –opzet gepresenteerd. 

De afgelopen bestuursvergadering is besloten de plannen  

definitief door te zetten 

Tijn Kwaaitaal levert materiaal afkomstig van bestuursleden 

–en in de nabije toekomst zeker ook van de leden– aan Sjaak 

aan voor plaatsing op de website. 

Een onderdeel, waarvan wij veel verwachten, is een forum, 

waar iedereen zijn/ haar ei, mening, suggesties en gram kwijt 

kan. Het tuinblaadje gaat daardoor van karakter veranderen en wordt een middel om vlug  

bepaalde informatie –bijvoorbeeld over uitbraak van phytophthora of storing in de watervoorzie-

ning– door te geven. Uiteraard blijven we er ook voor zorgen, dat de leden zonder computer en  

e-mail te allen tijde ook over alle informatie kunnen beschikken. 

Wij houden jullie uiteraard op de hoogte en zijn blij met tips en suggesties  om een en ander zo 

succesvol mogelijk op te zetten. 

nog even  

geduld 

Klachten 
Zolang de tuinvereniging bestaat bestaan er ook klachten. Logisch, 

want met vijfentachtig soms nogal individualistische personen op zo’n  

anderhalve hectare met verschillende opvattingen over tuinieren gaat 

het natuurlijk wel eens mis. Gelukkig komt men er meestal samen wel 

uit. Er blijven echter wel een paar hete hangijzers, die steeds weer  

terugkomen. Zo onuitroeibaar als onkruid bijna. En dan zijn we 

meteen bij ergernis één: overlast door uitzaaiend onkruid bij de bu-

ren. Laten we kweek en vervelende brandnetels even overslaan. 

Twee soorten staan met stip op plaats één: 

onkruid met gele bloemetjes, dat overal tussen en vooral bovenuit-

groeit, de gele bloemetjes veranderen in witte pluizenbolletjes en met 

de wind schenken die de buren honderden onkruidnakomelingen. 

Erger nog is het stengelachtige onkruid, dat flink wortelt en een grote 

rozet vormt. Dan verschijnen de omhoogstaande pluimen vol zaad en….ja juist, ook daarvan 

brengt de wind dan de buren honderden ongewenste nakomelingen. 

In de tweede helft van september is er weer een tuinschouw. Daarbij zal speciale aandacht worden 

gegeven aan het fenomeen uitzaaiend onkruid. Hoogste tijd om deze ergernis definitief te stoppen. 

Voor u gelezen….. 
In de strijd tegen phytophthora worden dankzij genetische modificatie in de nabije toekomst  goede 

resultaten geboekt. Men kan bijvoorbeeld via DNA-technieken onderzoeken welke genen in wilde 

aardappels resistent zijn tegen de schimmel.  Een aantal van die genen kan dan verwerkt worden in 

nieuwe aardappelrassen. 

Rond 1850 was phytophthora de oorzaak van een fatale hongersnood in Ierland: ruim één miljoen 

Ieren stierven de hongerdood, waardoor de Ierse bevolking in een paar jaar halveerde. Ook de  

grote emigratie van Ieren naar Amerika was een  gevolg van die phytophthora 

Als de ziekte nu opduikt kunnen bestrijdingsmiddelen de ziekte soms nog remmen, maar onmiddel-

lijk oogsten van –soms nog kleine– aardappels is eigenlijk de enige optie. 

Wereldwijde leider in dit onderzoek is de Wageningse Universiteit. 

    bron: De Gelderlander 7 augustus 2013 

 

Na de uitbraak van phytophthora bij ons begin juni hebben veel leden inderdaad hun aardappels      

meteen  gerooid en het loof afgevoerd of even verpakt in plastic. Een paar leden, die nog geen    

phytophthora hadden waargenomen hebben nog even afgewacht en geluk gehad, dat het weer  

kort daarna minder gunstig was voor de ontwikkeling van phytophthora (warm en droog). 


