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 Van het bestuur 
 
Trend: groei aantal huurders 
 
Het bestuur heeft een tijd lang ingespeeld op de klaarblijkelijk groeiende 
behoefte aan volkstuinen in de omgeving. Dat wil zeggen dat bij de 
toedeling van vrijgekomen tuinen voorrang wordt gegeven aan mensen 
op de wachtlijst. Die krijgen standaard 50 m2 aangeboden. Omdat 
vertrekkers veelal tuinen van 150 m2 of 100 m2 achterlaten kunnen we 
meer mensen een plezier doen en groeit daardoor het aantal leden en 
het aantal verhuurde tuinen. Dat is van de ene kant prettig, van de 
andere kant ook een uitdaging, omdat nieuwkomers zich vaak verkijken 
op de mooie droom van een volkstuin en het vele werk dat nodig is om 
de droom in stand te houden. Ze haken soms snel weer af, tuinen niet 
altijd netjes achterlatend. Het bezorgt zowel vrijwillige puinruimers als 
de tuincommissie en het bestuur veel werk. Wat is wijsheid? Voorrang voor huurders in plaats van nieuwkomers, hogere 
borgsommen, betere voorlichting? Het bestuur buigt zich over het vraagstuk.  
 

 Van de tuincommissie 
 

Een en ander… 

Op dit moment staan er zeven mensen op de wachtlijst. Nog steeds 
komen er nieuwe aanmeldingen binnen. 
Het vierde klusweekend is alweer achter de rug. Het was eigenlijk te 
warm om te klussen, maar met een briesje erbij zijn de hagen weer 
keurig geschoren. Het komende laatste weekend van juli wordt de 
achterste haag gesnoeid. De leden met een tuin, grenzend aan deze heg, 
zijn persoonlijk verzocht mee te helpen. Maar natuurlijk: hoe meer hulp 
hoe sneller de klus is geklaard. In ruil voor je inzet bieden we koffie, thee 
een koekje en een hoop gezelligheid.   
 
Let wel: Dit keer op: Vrijdagavond 30 juli van 19.00 uur - 20.30 uur en Zaterdag 31 juli van 11.00 uur- 13.00 uur. 
 
Attentie: Dodelijke netten 

Om zelf van de gekweekte aardbeien en bessen in de moestuin te kunnen 
genieten dekken we onze bessenstruiken en aardbeibedden af met 
netten. Helaas zijn er de laatste weken weer vogels verstrikt geraakt in 
die netten Sommige vogels hebben we kunnen bevrijden, andere hadden 
minder geluk. 
 
Er is natuurlijk niets mis mee om je gewassen te beschermen, maar vogels 
kunnen de zwarte en groene netten niet goed waarnemen. Daarom is het 
beter om te kiezen voor netten in de kleur blauw; er is dan meer contrast  
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met de ondergrond, waardoor de kans groter is dat de vogels het net nu wél kunnen zien. Blauwe netten zijn te koop bij 
onder andere De Wiltfang en bij Zaadhandel van der Wal 
 
Andermaal ratten 
 
Een tweede tuinschouw is geweest. Onderhoud van de paden blijft een ding. 
De paden zijn een deel van elke tuin en vragen dus ook om regelmatig 
onderhoud. Ook hier en daar zijn de kisten nog onvoldoende verhoogd. De 
tuincommissie en anderen signaleren nog steeds de aanwezigheid van 
genoeglijk gniffelende ratten, die hier uitgebreid tafelen. Op de foto: 
Verwijdering van de ondergroei buiten het hek voor rattenbeheersing. 
 
Er wordt overigens ook tuinafval langs het hek gedumpt. Dat is niet de 
bedoeling. Tuinafval moet je in je tuin composteren of thuis in je groenbak 
gooien. De paar kruiwagens tuinafval die we hebben aangetroffen zijn 
geleegd door de tuincommissie. Deze kwamen blijkbaar van een tuin met 
achterstallig onderhoud.  
 

 Tuintips 

Zaaien in de zomer 

Je zou denken dat de beste periodes om te zaaien het voorjaar en het najaar zijn. Maar zaaien in de zomer heeft voor diverse 
planten voordelen. Want de lange, warme zomerdagen – met heel veel uren licht – versnellen het kiemproces. De plantjes 
zijn dan over enkele maanden al sterk genoeg om de winter te trotseren.  
 
In juli zaai je het beste de volgende bloemen uit:    En snel groeiende, vorstbestendige groenten: 
 

o Ridderspoor (Delphinium)    o Uien  o Worteltjes 
o Paradijsvogelplant (Strelitzia reginae)   o Andijvie o Chinese kool 
o Vergeet-me-nietjes (Myosotis)    o Groenlof o Rode biet 
o Viooltjes (Viola)     o Roodlof o Spinazie 
o Muurbloemen (Erysimum)    o Veldsla o Snijbiet 
o Vingerhoedskruid (Digitalis)    o Radijsjes 

     Contactgegevens 
 
Algemene informatie: info@tveo.nl   Nieuwsbrief: nieuwsbrief@tveo.nl 
 
Bestuur: bestuur@tveo.nl                         Tuincommissie: tuincom@tveo.nl  
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