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Van de voorzitter.
Het voorjaar komt er aan! Bij een temperatuur van 14 C in februari tik ik dit voorwoord.
Natuurlijk ook even naar de tuin en jawel hoor. De parkeerplaats staat al vol met auto’s.
We hebben er zin in!
We zijn niet de enigen. De handel organiseert weer tuinmarkten. Ik noem er één in Bergen NH.
Op zaterdag 18 mei op Ecodorp Bergen, Groeneweg 14. Open van 11.00 tot 17.00 uur en gratis
entree. Ja, ook in Boekel en Hummelo zijn er markten, maar dat is wel erg ver weg.
Wil je wat anders in de tuin? Kijk eens op www.kwekerijkingfisher.nl.
Binnenkort ga ik de vleestomaten weer zaaien, want ik wil weer 25 liter soep als de winter
nadert. Mijn tuin ligt er nu troosteloos bij, maar met een paar mooie dagen in het verschiet is
alles weer klaar voor een nieuw seizoen.
In maart houden we weer onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Geist.
We behandelen dit jaar belangrijke onderwerpen zoals gratis zonne-energie, de enquête, een
wijziging in het bestuur, enz. WE moeten het met elkaar doen. Onze tuinders en met name de
jongeren zijn de ambassadeurs voor een toekomst waarin volop plek is voor gezond, duurzaam
en zorgenvrij tuinieren.
Ik moet het woord duurzaam wel noemen, want anders doe je niet mee met een nieuw hype.
Ook al kan niemand mij duidelijk maken wat het woord precies betekent, maar dat geldt
evenzeer voor het woord biologisch. Vaak komt men niet verder dan de woorden - onbespoten
met gif -. Zo gaat dat vaak met modewoorden.
Genoeg gekletst. Veel succes dit jaar en een schone tuin gewenst en nu snel dit voorwoord
opsturen naar Ben anders ben ik te laat voor plaatsing.
Uw voorzitter.
						
						

-----

Kantinenieuws:
Onze kantine, de “Konkelboet”, is vanaf 01 april a.s weer geopend van 14.00 - 16.30 uur,
ook op zondag.
Noteer alvast in uw agenda:
10 juni 2019, 2de Pinksterdag, Lentefeest van 10.00 - 16.00 uur.

					
		

Beste Tuinders,
Het nieuwe tuinseizoen is al begonnen. Het februari zonnetje laat zich al zien dus waarom niet
de eerste stappen zetten en de volkstuin klaar maken voor het nieuwe tuinseizoen.
De tuincommissie gaat ook in het komende tuinseizoen toezien dat er netjes en volgens de regels
getuind wordt op ons complex.
In het kort betekenen de regels:
In de loop van april de volkstuin netjes en schoon
In de loop van het jaar de volkstuin bijhouden
Gecertificeerde pootaardappels via de tuinwinkel
Aardappels zetten conform het aardappel areaal
Let op de slootschouw
Let op uw zaterdagbeurt.
Wij wensen iedereen een zonnig en groeizaam tuinjaar toe.
De tuincommissie.
					

Biologisch tuinieren.
Biologisch en duurzaam zijn de modewoorden van vandaag. Weten we wel wat biologisch
inhoudt? Ik zal proberen een poging te doen om een korte uitleg te geven.
Toen het modewoord biologisch nog niet bestond, werd er natuurlijk ook al biologisch geteeld,
want veel tuinders werkten volgens de oude beginselen van eerbied voor de grond en de natuur.
Wat ze uit de grond haalden stopten ze er ook weer in door middel van compost en ander
organisch afval. Alle groente en fruitafval werd gecomposteerd. Op ons complex doen we dat
niet, vanwege de ratten, die dit aantrekt. Een ieder had vroeger beesten, zoals kippen,
een varken en mogelijk een paar koeien en de mest werd het hele jaar door aan de aarde
toevertrouwd. Er waren volop insecten en vogels die onkruidzaden en andere insecten aten.
Tegenwoordig is dat wel anders en op onze volkstuin kennen we die omstandigheden veel
minder.
Het begrip biologisch heeft tegenwoordige een andere betekenis gekregen, want naast het
bovengenoemde ziet men nu af van het gebruik van vergif en van voorgemengde chemische
meststoffen. Men vertrouwt op een natuurlijk evenwicht. Onze volkstuin telt slechts 100 of
200m2 en we proberen zoveel mogelijk gewassen en teelten te realiseren omdat het nou eenmaal
onze hobby is. Wij zijn vaak intensief bezig. Is er dan nog sprake van een evenwicht? Veelal niet
en dat resulteert in een lange groeiperiode van een gewas, vanwege een tekort aan meststoffen
en we zien een bleek groen gewas. Oogsten vallen tegen en we compenseren dat door te zeggen,
dat we toch genoeg planten hebben en anders kopen we het toch! Daarvoor zijn we toch geen
tuinder geworden?
In ons vochtige klimaat met veel regens hebben we moeite om de meststoffen in de grond vast te
houden. Ik heb veel grondmonsters genomen op ons complex en in de meeste gevallen
bevatte het slootwater meer meststoffen dan de tuingrond. Uitspoeling is een probleem en dan
vooral op de zanderige gronden. Geef dan ook geen water voordat het gewas slap gaat hangen,
dus dorst krijgt. Bijmesten blijft een noodzaak voor een gezond gewas. Een goede groei geeft een
mals en sappig product. Het verhaal dat biologische groenten beter smaken is een fabel, dat
nergens op gestoeld is, maar veelal is veroorzaakt omdat wij groenten eten van onze tuin als het
zomer is en het licht overdadig aanwezig is en de temperatuur hoger ligt. Gewassen die
opgroeien bij minder licht en temperatuur hebben minder smaak. Denk aan de tomaten uit Zuid
Frankrijk, die we in onze vakanties eten en dan vergelijken met onze tomaten uit de kas. Tja.
Tuinders moeten winst maken. Zij telen biologische gewassen op biologisch land met gewassen
uit biologisch zaad. Als ze gezaaid hebben zijn hun kosten al hoger. Al zijn hun velden wat
kleiner, moeten zij toch richting monocultuur gaan om mechanisatie mogelijk te maken.
Schimmels, bacteriën en ongedierte (raar woord) maken geen verschil en vallen de gewassen
aan. Zij mogen derhalve alleen “zachte” chemische middelen spuiten om te voorkomen, dat ze
een misoogst hebben. Veelal middelen gebaseerd op plantenextract zoals pyrethrine.(Sprutzit)
Gelukkig zijn er ook voldoende natuurlijke meststoffen voorhanden, die deze boeren en tuinders
kunnen helpen om het gewas te ondersteunen. Ze zijn helaas vaak duurder. Daarnaast liggen de
opbrengsten iets lager dan bij conventionele teelten en zijn de kosten hoger.

De prijzen die ze op de markt krijgen maken dat verschil veelal net of net niet goed. Supermarkten denken eerst aan zichzelf en wie denkt er aan de tuinder en de boer? Biologische teelt is dan
ook geen oplossing voor de arme landen, die toch al veel honger kennen. Ja, zij telen vaak
biologisch omdat ze geen geld hebben voor meststoffen en of bestrijdingsmiddelen, maar de
oogsten liggen vaak dramatisch laag. Als voorbeeld: In Europa oogsten wij 100 ton uien van
een hectare. In Afrika is dat ca. 9 ton.
De SKAL is een organisatie in Nederland, die controleert of de tuinder/boer zich aan de regels
houdt. Dit beschermt de consument tegen wildgroei in deze markt.
Gerrit Struik.
						

-----

Uienteelt.
Je teelt al jaren uien en je denkt precies te weten hoe het moet. Misschien vind je toch een paar
tips in dit verhaal, die het resultaat nog beter maken. De ui groeit bijna in elke grond, maar heeft
wel een hekel aan een vochtige standplaats.
Bemesting.
De ui vraagt weinig stikstof. Een teveel veroorzaakt rot tijdens de bewaarperiode
( botrytis-nekrot) Standaard is in verhouding NPK: 1-1-2. Dus 1 kg stikstof (N) per 100 m2,
1 kg fosfaat (P) en 2 kg Kali (K) en dit verdeeld over het hele groeiseizoen.
Plantafstand
Daar gaat het wel eens mis. Te dicht planten geeft kleine uien en erg wijd planten geeft te grote
uien. Een ideale afstand is 25 cm tussen de regels en 8 cm in de regel. 650 bollen per 100 m2.
Die 25 cm is makkelijk om te kunnen schoffelen. Na de oogst laat je de nek afsterven en snijdt
deze af met nog een 1 cm nek op de bol, anders maak je de wond te groot en creëer je een inval
voor Botrytis.(nekrot)
Ziekten
Bij een goede bemesting hebben we een gezond gewas en zien we bijna nooit ziekten op onze
volkstuin. De grootste vijand is de uienvlieg. Die legt eitjes op de grens lucht/aarde en vliegt
weer verder. Als we de planten afdekken met acryldoek (te koop in de winkel) weren we de vlieg,
want hij komt niet door het doek en de regen sijpelt er wel doorheen.
De uienvlieg komt in vluchten en dan bij windstil weer. Dat zijn er ongeveer drie per jaar. Met
doek kunnen we twee vluchten keren. Bij de laatste vlucht hebben we het doek weggehaald
omdat de planten te groot worden (juni). Dan zou er nog een aanval kunnen plaats vinden, maar
in de regel valt dat reuze mee bij een groot gewas. Ze vliegen vanaf 16.00 tot in de vroege avond,
dus moeten we in de ochtend onkruid wieden tussen de het gewas, want de vlieg ruikt dat en
komt erop af. Gif spuiten is dan overbodig. Acryldoek gaat meerdere jaren mee.
Succes.
Gerrit Struik

Agenda van de ALV, te houden op 23 maart 2019.
Locatie: buurthuis de Geist van 10.00 - 12.00 uur.
1.

Opening door de voorzitter.

2.

Ingekomen en uitgaande post door de secretaris.

3.

Mededelingen.

4.

Notulen ALV 25-3-2018.

5.

Verslag van de secretaris.

6.

Verslag van de penningmeester.

7.

Verslag van de kascontrolecommissie en benoeming van de kascontrolecommissie 2019.

8.

Bestuursverkiezing: Aftredend lid en herkiesbaar is Gerrit Struik, aftredend en niet
herkiesbaar is Serge Zeeman. Tussentijds is Bert van Dok aangetreden als bestuurslid,
waarvoor goedkeuring door de ALV wordt gevraagd.
Nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen zich melden tot uiterlijk 1 week vóór de
ALV en dienen in het bezit te zijn van minimaal 10 handtekeningen van leden.

9.

Enquête.

10.

Zonnepanelen. Stand van zaken.

11.

Rondvraag U wordt verzocht vragen van te voren schriftelijk in te dienen.

12.

Sluiting.

Notulen ALV VTV “ West - Beverkoog “ 17 maart 2018.
Afwezig met bericht: Mevr. Wigbout, de heren Klaasse Hendrikse, Slaghuis, Terkoolt, van der
Velde, Strating, Niels en Ria Bakker. Mevr. Koenraadt mailde, dat zij alleen komt.
Aanwezig zijn 43 leden
1
De voorzitter opent de vergadering om 10.05 uur en heet allen welkom in de Geist, die
we hebben afgehuurd, omdat bij een grotere opkomst de kantine al gauw te klein is. Geplande
sluiting is 12.00 uur. De samenstelling van het bestuur gaat veranderen. Ans Schmitz neemt
afscheid als penningmeester en haar positie is nu ingenomen door Nathalie Peters.
Jan Valkering stelt zich herkiesbaar als secretaris. De tuincommissie is uitgebreid met Gehrard
Slort en deze zal zich vooral met tuintoezicht bezig houden. De kantine draait op volle toeren en
krijgt een opknapbeurt. Dat gaat mede bekostigd worden door het organiseren van allerlei
activiteiten o.a. tuincursus, bingoavond, excursie naar de huisvuilcentrale etc.
De stroomcommissie heeft zijn taak volbracht en is opgeheven. De voorzitter bedankt de leden
en meldt, dat er wel aanspreekpunten blijven t.w. de heren Vrieze en de heer Eggerding. Voorts
hebben we vanaf heden geen glassnijder meer. Wie wil deze taak overnemen? Anders moet voor
iedere glasklus een professional worden ingehuurd. Niemand stelt zich beschikbaar. De diverse
commissies handelen zelfstandig en voor vragen moet u dus bij de betreffende commissie zijn
en niet bij het bestuur. De voorzitter vraagt om de mobieltjes uit te zetten en wenst ieder een
prettige vergadering.
2
Ingekomen post, mededelingen en verslag van de secretaris: Door een misvatting van
de secretaris zijn punt 2 en 4 van de agenda samengevoegd. Dat maakt, dat de ingekomen post,
mededelingen en verslag van de secretaris zijn samengevoegd.
Naar aanleiding van een juridisch geschil met een van de tuinders vanwege ernstige
vervuiling en de kosten voor het schoonmaken is onderzocht of het lidmaatschap van de AVVN
(Algemene Vereniging van Volkstuinen Nederland) voor ons nuttig kan zijn. Zij zouden onze
vereniging mogelijk kunnen bijstaan in juridische geschillen. Het lidmaatschap is echter zo
duur (€3000,-) dat advocaatkosten waarschijnlijk lager uitvallen dan de jaarlijkse contributie
van deze club. Er is ook correspondentie geweest met de advocaat van de tegenpartij en de zaak
loopt nog. De tuinvereniging eist, dat de helft van de gemaakte kosten (€433,92) door de
tegenpartij wordt voldaan.
De verzekerde som van de opstallen is verhoogd naar €130.000.-. Voorts wordt gekeken
naar de mogelijkheid en voordelen van één tussenpersoon voor alle verzekeringen.
Het laatste bericht rond de rechtszaak en de nasleep daarvan is, dat de schade is betaald
door de dader. De vereniging heeft alle onkosten vergoed gekregen, deels van de verzekering,
deels van de dader.
Er is overleg geweest met hoogheemraadschap over de wateroverlast aan de spoorkant.
Als gevolg daarvan is de waterstand met ruim 10 cm verlaagd. Aangegeven werd, dat er een
uitzonderlijk hoeveelheid neerslag was in de afgelopen winter. Ook hoger gelegen tuinen
hebben daar last van gehad. Niettemin kan op elk moment het hoogheemraadschap worden
ingeschakeld, als de waterstand te hoog wordt. We hebben daar een vaste contactpersoon.
De vergunning voor de kantine is na lang heen- en weercontact eindelijk afgegeven door
de gemeente.
						

De website draait naar volle tevredenheid. Op de site kunnen de aanvragen voor
bebouwing op de tuin (kasjes, schuurtjes) worden gedaan. Ook staan de samenvattingen van
de bestuursvergaderingen op de site. Dat laatste is de afgelopen periode niet consequent
gebeurd. De secretaris belooft beterschap.
Er zijn het afgelopen jaar een paar meldingen geweest over ontvreemding van
materiaal en oogstproducten. Heel vervelend. Het bestuur heeft de mogelijkheid onderzocht
van camerabewaking, maar dat is onhaalbaar. Advies blijft: goed opletten, de tuinpoort
dicht houden en als de dader bekend is: aanspreken.
3
Notulen van de ALV dd 25-3-2017:
Ad 4: Dhr. van der Vorm hecht eraan, dat in de notulen wordt vermeld, dat het hier
ging om het bespuiten van vegetatie(onkruidvegetatie) en niet het bespuiten van cultuurgewas.
Ad 7: Mevr. v.d. Neut vindt in het verslag niet de subsidiebedragen terug en dacht dat
die wel genoemd waren in de vergadering. Bovendien bestaan er richtlijnen/voorwaarden
voor de toekenning ervan. De voorzitter geeft aan, dat de subsidie max. €300 zal zijn. Er is
echter geen garantie, dat de subsidie ook verleend zal worden, omdat de pot leeg raakt.
Ad 7: Dhr. v.d.Valk vraagt het bestuur om opgezegde tuinen schoon op te leveren en de
tuin opnieuw te bemeten. De voorzitter geeft aan, dat een strenger beleid noodzakelijk is bij de
beoordeling van de toestand van de tuin. Dat gaat de tuincommissie dus ook doen, mede aan
de hand van het aangepaste huishoudelijke reglement (als dat wordt aangenomen).
Uiteindelijk bepaalt de tuincommissie of de tuin schoon is. Opnieuw bemeten is lastig, omdat er
gaandeweg kleine verandering in de tuinen plaatsvinden. Die zouden dan ook opnieuw moeten
worden bemeten en aangepast. Uitgangspunt is: Men accepteert een tuin, zoals die er op dat
moment bijligt, of verzoekt om een andere tuin.
De notulen van 25-3-2017 worden hierbij goedgekeurd en vastgesteld.
4
Verslag van de penningmeester: Ans Schmitz meldt, dat de jaarstukken 2017, de
begroting 2018 en een toelichting daarop in het Konkelboek zijn gepubliceerd. Ze heeft daar
verder niets aan toe te voegen en verzoekt de vergadering met vragen te komen, indien er
onduidelijkheden zijn.
Mevr. Weergang en mevr. v.d. Neut stellen een aantal vragen, waar de penningmeester
naar tevredenheid op antwoordt.
Verder wordt er opgemerkt, dat de energiekosten laag zijn t.o.v. 2016. Dat komt door
een teruggave door Nuon. Kennelijk was het verbruik in 2016 te hoog ingeschat door de
energieleverancier. De voorschotten van 2018 zijn naar beneden bijgesteld. Hr. Balder geeft
aan, dat voorschotten altijd tussentijds kunnen worden aangepast. Hr. Vlaming vraagt zich af
of aansluiting bij een groep (bijv. via de consumentenbond) voordelig kan zijn voor de
vereniging. Dhr. Dijcks merkt op, dat “shoppen” vaak voordelig is vanwege een eenmalige
korting, die echter het jaar daarna niet meer geldt.
Dhr. Geerlings heeft vernomen, dat het opschonen van een tuin 900 euro heeft gekost.
Hij vindt dat heel veel geld. Op zijn vraag of de vrijwilligers of de zaterdagwerkers dat niet
hadden kunnen doen antwoordt de voorzitter, dat de kosten lager zijn, maar dat er een
meter diep grond is omgezet en een aantal kubieke meters troep is afgevoerd, waar je de
ruggen van de medetuinders niet aan moet blootstellen. Piet Vos is het hiermee eens. De kosten
voor de afvoer komen daar nog bij. Strengere handhaving moet in de toekomst dit soort
problemen voorkomen, stelt de voorzitter. Dhr. Vlaming heeft een ronde over de tuin meegelopen met dhr. Slort. Die laatste is verantwoordelijk voor het toezicht op de tuinen. Het verbaasde de heer Vlaming, dat er in kassen soms nog tomatenstruiken staan met de rotte vruchten
er aan. Mevr. Weergang deelt mee, dat de elektrische installaties in 2017 moesten worden gekeurd, zoals in het actieplan van het vorige bestuur staat vermeld. De voorzitter heeft
inmiddels de keuring aanbesteed aan een elektrotechnisch bedrijf.

Na de behandeling van de jaarstukken en de begroting wordt Ans Schmitz, die zich zeker 25
jaar voor de schermen of achter de schermen met de financiële huishouding heeft bemoeid, van
harte bedankt door de voorzitter met een bos bloemen.
5
De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren Balder en Geerlings, meldt bij monde
van de heer Geerlings, dat het de balans van 1-1-2017 t/m 31-12-2017en de bijbehorende
bescheiden heeft gecontroleerd en akkoord bevonden. Hij complimenteert de penningmeester
met haar werk.
Naast dhr. Balder meldt Jan Leegwater zich aan als lid van de kascontrolecommissie 2018 en
meldt de heer Dijcks zich aan als reserve. De heer Balder merkt op dat naast de balans ook de
begroting aan de commissie moet worden meegeleverd. Dat is niet eerder gebeurd, maar de
begroting zal in het vervolg ook worden toegevoegd aan de jaarstukken.
6
Konkelboet digitaal. Mede vanwege het feit, dat voor de bezorging van het papieren
Konkelboek te weinig vrijwilligers zijn te vinden besluit het bestuur om het Konkelboek
digitaal uit te geven. Dhr. Zeeman is met dit onderwerp belast en licht de voordelen toe: Directe
beschikbaarheid, kostenbesparing, mogelijkheid om meer keer per jaar te verschijnen, mogelijk
ook in de vorm van nieuwsbrieven, de overgrote meerderheid beschikt over een computer. Van
elke uitgave wordt een aantal exemplaren in de kantine gelegd, zodat ook de tuinders zonder
computer kennis kunnen nemen van de publicaties. Downloaden op tablet en smartphone is
mogelijk.
De vraag is of de jaarbalans en de begroting afgeschermd moeten worden aangeleverd aan de
leden. Dhr. Schmitz weet, dat deze stukken in een bijlage aangeleverd kunnen worden, wat
inzage door derden bemoeilijkt. Een alternatief is eenmaal per jaar een papieren versie
bezorgen.
Mevr. v.d. Neut mist de statuten op de website. De heer Zeeman meldt, dat er enige vertraging
was. Ze zullen binnenkort op de site staan. Tevens meent mevr. v.d. Neut, dat notulen niet
mogen worden gepubliceerd alvorens te zijn goedgekeurd door de ALV. Ze zullen voortaan als
concept worden verstuurd.
Verder is gebleken, dat de website van de vereniging slecht te vinden is op het net. Oorzaak
daarvoor is, zo geeft mevr. Peters aan, dat in de publicaties op onze site te weinig de volledige
naam van onze vereniging wordt genoemd. Google reageert daarop. De voorzitter gaat e.e.a.
herschrijven. N.B.: de site is bereikbaar onder www.vtvwestbeverkoog.nl
7
Tuincommissie: Vanwege de afwezigheid van dhr. van Dok meldt de voorzitter het
volgende namens de tuincommissie.
De tuincommissie is uitgebreid met Gerhard Slort. Hij zal zich m.n. bezig houden met
het toezicht op de naleving van het huishoudelijk reglement betreffende het onderhoud van de
tuinen.
Door problemen met vervuilde tuinen zal er strengere handhaving zijn van de regels.
Mevr. Weergang vraagt of de sloot aan de spoorzijde niet kan worden uitgebaggerd.
Vooral ter hoogte van haar tuin staat de sloot ‘s zomers soms droog door de hoge bedding. Piet
Vos zegt, dat er een baggernet op de tuin beschikbaar is, wat goed werkt. Een baggerboot is geen
optie.
8
Bestuursverkiezing. Zoals gemeld treden Ans Schmitz en Jan Valkering af. De laatste is
herkiesbaar en de vergadering gaat middels handopsteken akkoord met zijn aanblijven.
9
Aanpassing van het huishoudelijk reglement. De voorzitter leest de voorstellen voor
wijziging van art 6a en 6b voor. Aan art 6a wordt, tussen de eerste en tweede alinea,
toegevoegd: “de huurder is huur verschuldigd tot en met 31 december van dat jaar. Bij eerdere
opzegging wordt geen huur gerestitueerd.”

Art. 6b komt er als volgt uit te zien:”Bij beëindiging van het lidmaatschap van de tuinvereniging
dient de tuin als “zwarte grond” te worden opgeleverd. Tevens mag er geen afval in de bodem
of in de sloot worden achtergelaten. Wordt aan deze voorwaarden niet voldaan, en het is aan de
tuincommissie om dat te beoordelen, dan zullen de kosten die voor het schoonmaken van de tuin
worden gemaakt op het voormalig lid ( hij of zij die de tuin voor het laatst huurde) worden
verhaald.
De opruimkosten bedragen €50,- per vracht (is gelijk aan de inhoud van de grootste aanwezige
aanhanger op de tuin en is ca ½ m³, afhankelijk van het materiaal). Het bestuur is gemachtigd
voor het verhalen van de kosten van vuilafvoer c.q. opruimkosten en de schoonmaakkosten,
gebruik te maken van alle in de wet geboden mogelijkheden.”
Het voorstel ontlokt discussie over wie verantwoordelijk is voor rommel in de bodem. Dat kan
van een ver verleden zijn. Volgens dhr. Baas heeft dat vuil de neiging om pas veel later naar de
oppervlakte te komen.
Dhr. Slort zegt dat de oplevering bij de tuincommissie gebeuren moet en dat die in alle
redelijkheid kan beoordelen wat er ofwel kort geleden is ingebracht, dan wel er al heel lang ligt.
In alle redelijkheid zal e.e.a. worden bekeken. Mevr. Weergang geeft aan dat opzegging bij het
secretariaat moet gebeuren en die moet het melden aan de tuincommissie. Het huishoudelijk
reglement zegt hierover, dat dit aan zowel bij de secretaris als de bij “ de met tuintoewijzing
belaste functionaris” kan .
De heer Visser meldt, dat hij drainage met grind heeft aangebracht. Is dat vervuiling? is zijn
vraag. De tuincommissaris vindt van wel. Er is overleg geweest, maar dit is een eenmalige
goedkeuring.
Dhr. Balder stelt voor om voor de opruimkosten geen vast bedrag te noemen, omdat dit kan
variëren. Hr. Dijcks stelt voor om de borg te verhogen. Antwoord is, dat de borg wel erg hoog
moet worden, als daarvan een tuinruiming moet worden bekostigd. De wijzigingen van het
huishoudelijk reglement worden met algemene stemmen aangenomen.
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Herbouw/nieuwbouw. De vraag is aan de orde of de vergadering het besluit tot plaatsing
van portocabins wil herroepen en akkoord gaat met het nieuwe voorstel om alleen de daken te
vervangen. De ALV van maart 2017 ging massaal akkoord met het voorstel van het bestuur om
de bestaande schuren en winkel te vervangen door portocabins. Het nieuwe voorstel is het
resultaat van overleg met deskundigen over de staat van de huidige bouwwerken (die is goed en
de verzakkingen zijn niet zodanig, dat alles tegen de grond moet) en protesten van de tuinders
tegen portocabins. Bovendien komen de kosten van dakvervanging op ca 3500 euro, aanzienlijk
minder dan de kosten voor portocabins. Dat komt mede door het inschakelen van eigen mensen.
Uit de vergadering kwam de vraag of het asbest zonder problemen kan worden afgevoerd.
Daarover is contact met de gemeente geweest. Daar kan het asbest worden aangeleverd in twee
delen of het kan naar de fa Beelen worden gebracht in gecertificeerde zakken.
Dhr. Ewout geeft aan, dat er op de tuin ook nog huisjes staan met asbest. De voorzitter zegt, dat
de verwijdering van asbest voor eigen verantwoording is en dient door de tuinder in overleg met
de tuincommissie te worden afgevoerd.
Mevr. v.d. Neut zegt dat je een certificaat nodig hebt. Dhr. Slort meent van niet.
Met algemene stemmen wordt het plan van de portocabins herroepen en steunt de vergadering
het idee om alleen de daken te vervangen.
Kan bij de vervanging van de daken niet meteen zonnepanelen worden geïnstalleerd was een
schriftelijke vraag van mevr. Vlaar. Vooralsnog lijken de kosten daarvan niet op te wegen tegen
de baten. Een idee zou kunnen zijn, dat een externe partij de exploitatie voor zijn rekening neemt
en de vergadering wordt opgeroepen met voorstellen daarover te komen.
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Rondvraag
Mevr. v.d. Neut stelt een vraag over de slechte staat van het toegangspad en m.n. het gat
in de weg. De voorzitter antwoordt, dat er grind is gestort en dat de gemeente het pad opnieuw
gaat asfalteren. Wanneer dat gaat gebeuren is niet duidelijk.
Verder vraagt zij hoe het zit met de meedoenpas en Langedijkerpas. Gerda de Goede
antwoordt, dat het bestuur ermee bezig is en dat er inmiddels bij de gemeente een
contactpersoon is benaderd om e.e.a. te regelen.
Als laatste vraagt zij hoe het zit met aardappelteelt op de 50 meter tuinen. Piet Vos meldt,
dat dit niet mag. Ook met betrekking tot het telen van aardappelen zal de commissie strenger
toezicht houden.
Joop Vlaming vraagt een applaus voor de kantinemedewerk(st)ers, die de hele winter
klaarstonden met koffie en thee.
Annemiek van der Woude deelt mee, dat de oude stoelen van de kantine voor €5 in de
verkoop gaan.
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De voorzitter sluit de vergadering om 11.55 uur.
Notulist: Jan Valkering.
						

-----

Enquête
in het najaar van 2018 heeft het bestuur van de Volkstuinvereniging West Beverkoog een
enquête verstuurd onder haar leden met een aantal vragen omtrent haar functioneren,
het terrein en de voorzieningen. Ons is verzocht om de uitslag van deze enquête een
samenvatting te maken zodat niet “de slager zijn eigen vlees keurt”.
De enquête bestond uit 10 vragen die waarbij men een rangschikking kon geven of antwoorden
met ja/nee/n.v.t. en een mogelijkheid voor losse opmerking, aanvulling.
Er zijn 61 “formulieren” ingevuld wat gemiddeld is voor een enquête, ca. 50% van de
aangeschrevenen heeft gereageerd, waarbij echter moet worden opgemerkt dat niet iedereen
alle vragen heeft beantwoord.
Algemeen genomen krijgt de vereniging over het geheel een knappe 7 (uit een score 1 – 10)
waarbij er uiteraard uitschieters zijn naar beneden, 1x een 1, 2x een 2, 2x een 3, maar ook 15x
een 10 en 48x een 9.
De toestand van het terrein wordt over het algemeen voldoende/goed bevonden (61 reacties)
Bij de werkzaamheden van de tuincommissie is de verdeling over tevreden/ontevreden ca. 2/3
– 1/3 wat duidelijk maakt dat hier een aandachtspunt voor de vereniging ligt. Wel is de tendens
dat men verwacht dat er opgetreden wordt tegen “overtreders” en ook handhaven zou wenselijk
zijn.
Over het bestuur is men meer dan tevreden over haar functioneren en de communicatie die hier
vanuit gaat. Beslissingen zouden soms beter toegelicht moeten worden, wat je ook terugvindt in
de opmerkingen die men maakt bij dit onderwerp.
Het huishoudelijk regelement is een duidelijk stuk, maar het eigenaarschap is nogal
verwarrend. Wie houdt er toezicht aan de hand van dit regelement. Het strikter naleven van
de regels is een 50/50 geval, maar dan toch de vraag wiens verantwoording dit is. Als dit is op
commissie-niveau dan moet dit ook duidelijk zijn.
Bij de communicatie hoort ook “Het Konkelboek” dat sinds 2018 alleen digitaal verspreid
wordt. Dit lijkt een minder gewenste beslissing. Men is tevreden over de inhoud en de kwaliteit
hiervan. Echter de digitale versie is voor meer dan de helft van de respondenten een stap te ver.
Jammer dat er zo weinig verschillende mensen bijdragen

Op basis van de cijfers is men tevreden over “De Konkelboet” en het gebodene.
In de opmerkingen vind je wel iets terug van het is een nevenactiviteit, hoeft van mij niet, altijd
dezelfde mensen, geen sfeer, gedateerd. Moet dit worden gezien als een must voor de vereniging
of is het een extra, daarover lijken de meningen van de respondenten redelijk in evenwicht.
De winkel wordt wel degelijk gezien als een must, en men is overwegend positief.
Openingstijden zijn niet voor iedereen ideaal en de neiging naar biologisch is hier ook een wens
die naar voren komt.
Bij de vraag over de georganiseerde activiteiten komt weer de vraag of het een must is of een
extra. JE bemerkt op de tuin diverse types tuinders. De klassieke voedsel verbouwers, vs. de
geïnspireerde gezondheids bouwers en tuingenieters. Activiteiten zullen voor de een wel
bijdragen, voor de andere is het overbodig. Zoals het gaat lijkt het voldoende, niet direct
aanleiding om hier stevig aan te gaan werken.
De inzet van vrijwilligers is toch de basis van de vereniging. Met is het er wel over eens dat dit
niet vervangen kan/moet worden door betaalde werkzaamheden. Wel gaat de meerderheid uit
van gestuurde werkzaamheden, dus niet in een commissie maar een duidelijke afgebakende
taak van ochtend o.i.d.
In de losse opmerkingen die gemaakt zijn bij de diverse vragen zit voldoende waar men mee kan
werken. Duidelijk omschreven maar ook tegenstrijdigheden van diverse respondenten.
Algemene indruk is zoals eerder aangegeven is toch een duidelijke + wat voor het bestuur een
bevestiging kan zijn dat het ingezette beleid voldoet.
Uiteraard kan er her en der wat verbeterd worden maar die keuze zal het bestuur moeten
maken, rekening houdend met de situatie waarin de verenging zit en wat men kan
verwachten van de leden met zelfwerkzaamheid etc. Is er een trend zichtbaar, dan is het ons
inziens de omslag naar “hobby” tuinder die teelt zonder gebruikmaking van
bestrijdingsmiddelen en met respect voor de natuur. Dit proces heeft invloed op hoe de
vereniging zich zal ontwikkelen in de toekomst.
Sint Pancras, 06 januari 2019.
Jan Leegwater							
					

Willem van Doorn.

-----

Van niets tot iets.
In het vroege voorjaar, nieuw leven op de tuin.
Onze vriend de torenvalk is er en kijkt spiedend rond.
Leven in de lucht, je ruikt de lente.
Een beginnend gedoe op aarde.
Een vlucht vogels in de verte, alles krijgt weer z’n waarde.
Ook de tuinder komt weer tot leven en maakt zijn tuin en kas weer klaar.
Het kweken van plant en bloem uit niets tot iets.
We zullen het vast weer redden met elkaar.
Gerard,
Uit eigen bundel.

Kritiek.
Als u kritiek hebt op het gebeuren op en rond onze tuinvereniging moet u zich eens afvragen of
in deze bezigheid ook een menselijk geluk ten grondslag ligt of ertoe zou kunnen leiden.
Het antwoord is meestal: neen.
Dat mag u van mij aannemen want ik ben een heel klein beetje expert op nadenken na
honderden artikelen, die niet weinig van enige kritiek op de menselijke geest waren ontbloot.
Een beetje een beroepsdeskundige.
Ik ben hiertoe gekomen zoals ik ook aan de drank ben geraakt, Eerst alleen een glaasje op
feestjes en bij openingen, maar op den duur een fles per dag. Niemand die me corrigeerde, net
als bij kritiek.
Natuurlijk wilt u een mening hebben, maar dan liever niet in de pauze, maar bij het einde van
de voorstelling. Dan kent u alle feiten. Ga niet op eigen kompas varen uit een soort
stompzinnige houding dat ieder mens een mening moet hebben, dus dat geen mening hebben
niet passend zou zijn. Een mening is slechts de basis van kritiek.
Het ontstaan van meningen is niet te remmen.
Het kan positief zijn als u luistert naar al die meningen en dan komt tot kritiek.
Maar het blijft altijd alleen nog maar uw mening.
De waarheid is weer een heel ander begrip en heeft hoogstwaarschijnlijk niets met uw mening te
maken. Als u dat met me eens bent wordt de toekomst op de tuin toch nog mooi.
U zal misschien denken. Nooit is deze man serieus en vol van intermenselijke bespiegelingen.
Wat is er gebeurd? Doet dat er toe?
Het leidt slechts weer tot een mening. Uw mening !
Ik wens u wijsheid en hoop dat u samen met het bestuur de toekomst wilt delen.
Dat is de mening van een mede-tuinder, die zoekende is naar waar en onwaar en wat er zich
beweegt tussen deze twee absolute begrippen.
Onno Zulle.
						
-----

Nu nog zomergroenten planten?
Als je er niet aan bent toegekomen, zoals tomaten, pompoenen, paprika’s enz. – of je bent nu
gestart met de moestuin, dan kan dat nog tot half juni.
DE VOORDELEN VAN INSECTENGAAS.
Als je met succes wortelen of kooltjes wilt kweken, dan zul je vroeg of laat insectengaas moeten
aanbrengen over je planten. Wortelen en kooltjes zijn namelijk gevoelig voor de bekende
wortel- en koolvlieg. Ook koolwitjes hebben het op uw planten voorzien.
EN DAN DE WITTE IRRITANTE WITTE VLIEG. Bijna iedereen heeft er wel mee te maken.
Wat kun je hier tegen doen. Afrikaantjes, en Oost-Indische kers, scheiden bepaalde stoffen af
en die stoffen zorgen ervoor dat de buurplanten, die die stoffen hebben opgenomen, niet langer
aantrekkelijk zijn voor de witte vlieg.
Het magazine de MOESTUIN , waaruit ik enige tips heb overgenomen, geeft U jaarlijks een
schat aan informatie voor uw tuinplezier. Het is zeer de moeite waard om eens een dergelijk
blad te kopen of een abonnement te nemen.
Met vriendelijke groet,
Gerard Geerlings.
Nog één tip dan. Een koolkraag van asfaltpapier of dakleer zorgt ervoor dat de koolvlieg haar
eitjes niet op de koolplant kan afzetten.

Voor u gelezen, gezien of gehoord.
Bent u ook al druk bezig met het voorbereiden van het nieuwe tuinseizoen ?
Het vroege lenteweer geeft daar alle aanleiding toe. Maar wees voorzichtig want er kan nog
behoorlijk veel vorst aankomen. De temperatuur kan zo in een klap onder het vriespunt dalen .
De winter is dus nog niet voorbij. Dus wees voorzichtig met te vroeg zaaien. Maar goed in deze
tijd van de lente begint het toch al bij velen te kriebelen om alvast aan de slag te gaan. Iedereen
begint te juichen want de lente komt er aan. Tijdens winterperiode heb ik wat aantekeningen
verzameld uit tuinmagazines die van nut kunnen zijn bij uw planning.
Zo lees ik in DE MOESTUIN o.a. dat spitten niet meer nodig is. Ik had daar de afgelopen
weken al iets over gehoord tijdens mijn bezoekjes aan de kantine maar nu lees ik dat ook in dit
magazine. Dus de grond omspitten is inmiddels achterhaald. Dat hoeft dus niet meer en scheelt
een hoop werk. Dat neemt niet weg dat je de tuin na de winter moet opruimen enz. De grond
losmaken met een spitvork of ander stuk gereedschap werkt afdoende. Ik ga het tenminste eens
uitproberen.
Met koemestkorrels, lees ik, moet je wel voorzichtig zijn want dat is sterker geconcentreerd en
dus intensiever. Ezelmest, blijkt na ondervinding beter maar kippen- en duivenmest kan ook.
Mijn tuin heb ik inmiddels bekalkt, zoals ons bestuur een poosje geleden had aanbevolen. Dat
doe je in het voorjaar, net voor of na de eerste bemesting.
Boontjes mogen Mei niet zien lees ik. De persoon die met deze oeroude tuinwijsheid op de
proppen komt zwoor bij half en eind mei om ze te zaaien in de volle grond. Een vreemde
gedachte maar het schijnt wel te werken aldus de schrijver/tuinder.
RABARBER OOGSTEN TOT EIND JUNI. Waarom precies en goed om te weten.
Rabarber produceert n.l. oxaalzuur en dat is voor vooral ouderen schadelijk en kan
botontkalking in de hand werken als je er veel van eet. Dat dus niet doen.
ASPERGES daar ben ik dol op. Als ik jaarlijks op vakantie ga in Limburg sta ik op een
camping waarvan de campinghouder een aspergeskwekerij runt. Een enorm groot bedrijf met
veel vooral Poolse werknemers die daar ook gehuisvest zijn.
Mijn tuin is daar te klein voor en het duurt bovendien gemiddeld zo’n drie jaar voordat je voor
het eerst kunt oogsten lees ik. Dat duurt te lang. Dus jammer genoeg maar niet aan beginnen.
Ik neem trouwens elke jaar wel een paar kilo mee om in te vriezen dan heb ik toch het hele jaar
asperges. Ik heb de laatste vorige week gegeten. Zo uit de vriezer in een pan met kokend water.
Perfect.
Een artikel TUINBONEN ZAAIEN kom ik tegen in dat zelfde magazine. Tuinbonen één van
mijn lievelingsgerechten zijn de ijsberen van de moestuin lees ik. Wat een vergelijking maar
u zult begrijpen wat er mee bedoeld wordt. Ze hebben geen probleem met de kou en groeien
onvermoeibaar verder na een nachtvorst. Tuinbonen bloeien met ontzettend mooie, opvallende
bloemen en ruiken al ver van te voren. Stop de bonen in de grond zo diep als ze groot zijn.
Bescherm ze tegen slakken en vogelvraat. Zaaien vanaf Maart.
Gerard Geerlings.

Lieve tuinders,
Dit was mijn eerste seizoen op “de tuin”, en ik vind het ontzettend leuk! Lekker met je handen
in de prut en babbelen met je tuinburen, super! Ik heb (gelukkig) flink mogen oogsten, en er
ruim van kunnen eten. Ik heb al gemerkt dat als die courgettes eenmaal op gang zijn, dan zijn
ze niet meer te stoppen! Op een gegeven moment wist ik echt niet meer wat ik er mee moest.
Wokken, bakken, grillen en zelfs inmaken (na een goeie tip van mijn tuin buurman Theo).
Dat zette me aan het denken, ik heb zoveel over...... zelfs na het uitdelen aan vrienden en
familie blijft er nog over. En wat voor moeite is het voor mij om bijvoorbeeld wat extra sla te
zaaien om dat aan mensen te geven die het goed kunnen gebruiken.
Dus om maar gelijk de daad bij het woord te voegen heb ik contact gehad met Voedselbank
Langedijk om wat informatie in te winnen. En wat blijkt, ze zijn enorm blij met het
initiatief! Alles is welkom! Dus volgend tuinseizoen zou ik graag groenten en fruit gaan inzamelen om de voedselbank te ondersteunen en gezinnen blij te maken met (onze) lekkere groente en fruit. De voedselbank is blij met elke gift, groot of klein!
Voor wie ook wel eens iets teveel heeft gezaaid of gewoon eens wat teveel heeft en het wil
doneren, kan volgend jaar op tuin 49A op maandag(de hele dag en avond) en dinsdag (overdag)
groente en fruit neer leggen. Elke dinsdagavond zal ik wat er is ingezameld naar de voedselbank brengen. Ik zal tegen die tijd een krat neer zetten (bij tuin 49A)waar het ingezameld kan
worden. Mocht de animo groot zijn, dan wordt het met de tijd opgehaald door de voedselbank.
Woensdag worden de voedselpakketten uitgedeeld aan de gezinnen. Als we allemaal af en toe
wat geven kunnen we een heleboel mensen blij maken.
Groetjes Annemieke Brink (tuin 49A)
						
------

Werkbeurten West Beverkoog 2019
Beste tuinders,
Op de volgende pagina treft u het werkbeurten schema aan voor 2019.
Wij verzoeken u nadrukkelijk op de aangegeven datum om 09.00 uur zich te melden voor uw
werkbeurt bij de kantine “de Konkelboet”.
Mocht u onverhoopt toch op de aangegeven datum absoluut niet kunnen, dan alleen
telefonisch contact opnemen met Piet Vos 06-22967915.
Hij plant dan een nieuwe datum voor uw werkbeurt in.
De tuincommissie

Schema Werkbeurten West Beverkoog 2019
23 februari			
R Agterberg			
J v Baar			
C. Bakker			
W. Balder			
M. Bemelman		
A. Braams			

9 maart		
R Beukers		
J Borst		
W. Bos		
R. Brouwer		
G. Brakkee		
P. den Boer		

23 maart
B Buccheri
T. Alkmema
W.v. Doorn
M. Dijcks
A. Brink
G. Dijcks

6 april			
S.v.d. Akker			
M. Frens			
G. Geerlings			
H. Gerdes			
K. Duif			
A. Zoon			

20 april		
Harren-Wever
J.v.d. Ham		
J.v. Hardeveld
J. Hendriks		
N. Glas		
M.v.d. Graaf		

4 mei
J. de Jager
P. Jongenburger
B. Jongkind
F. Dziurka
M. Hemels
A. Hiddinga-Schipper

18 mei			
G. Kerste			
T. Klaasen-Hendriks
A.Knol			
R. Kok				
IJ Kuiper			
H. Kuipers			

1 juni			
J.v. Aalst
J. Leegwater		
W. Leijen		
R.v.d.Linde		
E. de Palm		
B. Loffler		

15 juni
L.R. v. Tussenbroek
H. Marner
R. Menist
L. Monster
A.v.d.Neut
G. Nooij

29 juni			
G. Mooibroek		
J. Mooij			
S. Mosch			
C O’flynn			
N. Peters			
J. Petersen			

13 juli		
Y. Schrijver		
G. Oppedijk		
G. de Pijper		
E. Potter		
A. Ranzijn		
H. Romein		

27 juli
Th. Pouw
R. de Vos
R. Schmitz
G. Slort
R. Ruygrok
M. Ouwerkerk

10 augustus		
H. Strating			
G.Struik			
R. Tanke			
A. Taws			
S. Schuitemaker		
W. Slaghuis			

24 augustus
J. Terkoolt		
R. Termaat		
R. Tros		
M.v.d.Valk		
A. Slotboom		
R. Stam		

7 september
J. Valkering
G.v.d. Velde
M. Koopman
P. Visser
G.v.d. Swaluw
S.v. Tussenbroek

21 september		
P Weijer			
J. de Wit			
J. Vlaming			
C. Verkerk-Figaro		
J. Vlaar			
A. Giling			

5 oktober		
S Zeeman		
W.v.d. Ziel		
T. Zijlstra		
D. Zonneveld		
M. de Vries		
G. Hutschemaekers

19 oktober
D. Zuurbier
G. Wigbout
M. de Wit-Kamphuys
A.v.d. Woude
D.v.d. Vorm
O. Weergang

