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Mededelingen en vragen van het bestuur.
BARBECUE
Het bestuur is voornemens om op zaterdag 4
augustus voor de leden en partners (en
kinderen?) een opendag / barbecue te
organiseren. Met de opendag wil het bestuur
inwoners van de gemeente Nieuwkoop kennis
laten maken met de vereniging en de moestuin.
Deze agrarische recreatie krijgt steeds meer
belangstelling. Aansluitend aan de opendag is er
dan voor de leden met aanhang de barbecue.
Met dit evenement willen we de leden ook op
een andere manier met elkaar in contact
brengen
en
de
saamhorigheid
daarmee
vergroten. We willen hierbij met alles rekening
houden. Dus ook met halal vlees. De organisatie
van een dergelijk activiteit vraagt veel en
daarom willen we graag weten wie er komt en
met hoeveel personen. De barbecue is voor de
leden gratis. De drankjes kosten € 1,00. Wij
willen u daarom vragen onderstaand strookje in
te vullen en af te geven bij het secretariaat van
de vereniging (adres zie boven) of stuur een
email naar info@vtvdegeschiktepeer.nl met de
gevraagde gegevens. We gaan er van uit dat
alle reacties uiterlijk 20 juli 2012 ontvangen
zijn. Geef ook een reactie als u niet komt. We
houden u hierover op de hoogte, kijk daarom
ook regelmatig op het mededelingen bord.
INFORMATIEAVOND OF DAG

onder andere de insecten in de grond of de teelt
van bepaalde gewassen. Het bestuur wil
onderzoeken of met de hulp van een sponsor
een voorlichtings- bijeenkomst georganiseerd
kan worden over dit soort zaken. Dit zal dan aan
het begin van het seizoen moeten plaatsvinden.
Wij denken hierbij aan februari 2013. Hoe we dit
gaan organiseren moeten we nog uitwerken,
maar wij willen wel graag nu al weten of ook u
hierin geïnteresseerd bent. Wilt u dit ook via het
strookje of email laten weten. Wilt u iets meer
weten over een gericht onderwerp vermeld dat
dan ook.
ONDERHOUD
Bij het bestuur zijn klachten binnen gekomen
over het onderhoud van sommige tuinen. We
willen hier graag op in gaan, maar ook op het
overig onderhoud dat u als huurder van een tuin
dient te doen.
De tuin
De klacht betrof het overdadig aanwezig zijn
van onkruid met zaadvorming. We weten
allemaal dat onkruid vrij houden van de tuin een
utopie is, maar als de groei dusdanig is dat er
zaadvorming gaat plaatsvinden, dan kan dit
overlast geven aan de medetuinders. Dat zal
voor niemand van ons dan ook de bedoeling
zijn. Zorg er dus voor dat het onkruid klein blijft
en verwijderd is voordat zaadvorming kan
plaatsvinden.

Bij het bestuur komen ook wel opmerkingen of
vragen binnen over bepaalde zaken. Dit betreft
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Ik kom wel/ niet naar de barbecue met _____ personen.
Ik stel Halal wel / niet op prijs.
Ik heb wel / niet interesse in een voorlichtingsbijeenkomst.
Ik heb interesse in het volgende onderwerp………………………………………………………………………………………………….

De sloot
Het andere onderhoud betreft het pad en de
sloot. In het reglement is opgenomen dat de
huurder ook het pad en de sloot vrij dient te
houden van begroeiing. De sloot wordt elk
najaar geschouwd door het waterschap Rijnland.
Indien de sloot niet van plantengroei is ontdaan,
dan kan dit tot een boete leiden. Vooral bij de
najaarsschouw dient de sloot schoon te zijn. De
reden hiervoor is dat de te verwachten
waterhoeveelheid in het najaar en winter de
doorstroming door de plantengroei kan worden
belemmerd. Voor het schoonhouden van de
sloot geldt dat een ieder de helft schoon houdt.
Er zal onderzocht worden hoe we het
schoonmaken van de andere helft van de sloot
(dus aan de kant van de buurman) kunnen
bevorderen.
Het pad
Ook is in het reglement opgenomen dat de
huurder van een tuin ook het pad bij zijn tuin
schoonhoudt. Ook hier geldt dat niet een ieder
zich hier aan houdt. Ook dit om zaadvormend
onkruid / gras te voorkomen. Het pad dient dan
ook uiterlijk 15 juli aanstaande geschoond te
zijn. Daar waar dit niet gebeurd is zal gespoten
gaan worden op kosten (20 euro) van de
huurder. Hierbij zal zoveel mogelijk rekening
gehouden worden met de gewassen in de tuin.
Mocht hier toch schade woren ondervonden dan
kan de vereniging niet aansprakelijk gesteld
worden. Voorkom spuiten en kosten door het
pad tijdig schoon te maken.
AARDAPPEL TEELT
Er zijn tuinen waar grote hoeveelheden
aardappelen geteelt worden. Zoals bekend heeft
de tuin de gezondste en grootste opbrengst bij
vruchtwisseling.
Op
dit
gebied
worden
verschillende adviezen gegeven. Minimaal is
echter de vruchtwisseling in een periode van 3
jaar. Dus na 3 jaar komen de aardappelen dan
op dezelfde plaats. U voorkomt hiermee ziektes
aan de plant, aaltjes in de grond en vooral de
aardappelmoeheid die tot een lagere opbrengst
leidt.

VEENMOLLENPLAAG
Er is de laatste tijd veel last van veenmollen.
Volgens verschillende berichten is de veenmol
een beschermd insect. Dit is niet waar. Wel
staat de veenmol op de lijst van dieren die extra
aandacht vragen. Veenmollen kunt u bestrijden
met Mesurol. Dit is bij de meeste tuincentra
verkrijgbaar. Een alternatieve manier is de gan
vol laten lopen met zeepsop (groene zeep van
driehoek). Ook een hoop paardenmest kan
helpen. De veenmol zoekt de warmte op en kan
dan gemakkelijk gevonden worden. De veenmol
zal verjaagd worden door varkensmest. Maar
maakt u uw medetuinder hiermee gelukkig???

