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1 Inleiding 
In februari is het nog niet te laat voor het maken van een tuinplan en het bestellen van zaden. 

Behalve de voorpret van elke gebruiker van een moestuin kunt u ook eens overwegen om als 

contactpersoon voor een tuincomplex te fungeren ( zie 3). Ook kunt u eens nadenken over een 

functie bij het bestuur van de Vereniging van Volkstuinders.  

Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld en in de ledenvergadering goedgekeurd is het huishoudelijk 

reglement op een aantal punten gewijzigd en uitgebreid. De leden van de vereniging ontvangen het 

aangepaste huishoudelijk reglement per mail. Het komt ook als downloadbaar bestand op de website 

www.volkstuindelden.nl, zodat u het altijd nog eens na kunt lezen. Als laatste punt van deze 

nieuwsbrief het verslag van de ledenvergadering van 6 februari 2019. 

Op de ledenvergadering is besproken, hoe ieder lid compost of mest kan bestellen. Voor de niet-

aanwezigen is deze informatie in de nieuwsbrief opgenomen. 

Kijk voor meer nieuws onderaan op de openingspagina van onze website www.volkstuindelden.nl.   

Op de website verschijnt regelmatig een blog. We nodigen u uit om de blog aan te vullen met uw 

eigen ervaringen. Moestuinweetjes of -vragen kunt u kwijt op het gastenboek van de website. 

2 De tuin in februari 
Februari is een goede maand om in een vorstvrije periode de laatste gewassen van het voorgaande 

jaar zoals kolen en prei te oogsten en in te vriezen  en de mulchresten op te ruimen en op de 

composthoop te gooien. 

Vroege vogels kunnen al een stukje klaarmaken om tuinbonen in de poten. Dille tussen de rijen 

tuinbonen plaatsen helpt tegen bladluizen. Echt een aanrader.  

Wil je graag voorzaaien en je hebt de ruimte in/bij huis maak dan zaaigrond met cunetzand, compost 

en tuinaarde en gelijke hoeveelheden. Voor vruchten uit warmere contreien als paprika, peper en 

aubergine, maar ook voor kolen als bloemkool  kan dit goed werken om in de zomer en nazomer een 

goede oogst te hebben.  

Als je de afgelopen weken nog geen inventarisatie hebt gemaakt van de zaden die je dit jaar wilt 

bestellen, is februari nog steeds een goede gelegenheid. Op de website www. volkstuindelden.nl is 

een voorbeeld van een tuinplan te vinden. Je kunt zaden op de bonnefooi  kopen en zien wat je wilt 

gebruiken.  

Kijk ook eens of je misschien bessen, kersen of appels of snijbloemen wilt. Hou bij struiken en bomen  

wel rekening met de afstand tot de grens van je tuin. Meer over de tuin in februari in de blog op onze 

website. 

 

3   Contactpersonen 
Voor vier van de zes complexen hebben zich al contactpersonen aangemeld. :  

Cramersweide Henk Rijsman h.rijsman@kpnmail.nl 

Noorderhagen Wim Klaver klaverwim@gmail.com 

Rondweg vacature  

Sportlaan 1 vacature  

Sportlaan 2 Alberto Landewe albertlandewe@kpnmail.nl 

Veldbloemen Piet Straathof pvstraathof@gmail.com 
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De taak van een contactpersoon is o.a.: 

 het behartigen van de gezamenlijke belangen van het complex 

 het in het kader van burenhulp bieden van adviezen en ondersteunen 

 toezicht houden op leegstaande tuinen en actie ondernemen bij geconstateerde 

vernielingen 

 bijdragen aan het zoeken en vinden van aspirant-leden met name voor leegstaande tuinen.  

 het coördineren van technische zaken op het complex zoals watervoorziening 

Met andere woorden; een goede aanleiding voor een praatje van tijd tot tijd met de medetuinders 

op het complex. 

Als het nodig of gewenst is kan de contactpersoon een beroep doen op het bestuur met name 

Engelbert Workel en Walter Bergman. Jaarlijks is ook een vergadering van de contactpersonen met 

elkaar en het bestuur over hoe het op de complexen gaat. 

Voor twee complexen zijn nog geen contactpersonen. We hopen dat iemand van elk complex zich 

aanmeldt om als contactpersoon een steentje bij te dragen aan een complex, waar het met elkaar 

prettig tuinieren is. Wilt u eerst eens praten met een contactpersoon of meer informatie? Laat het 

ons weten via het e-mailadres volkstuinders.delden@gmail.com of het formulier op website 

www.volkstuindelden.nl. 

 

4 Mest en compost bestellen 
Compost 

We willen dit jaar gezamenlijk compost van Twence bestellen. Deze wordt afgeleverd op een centrale 

plek per complex. Compost kost €15,- per m3.   

1 m³ compost is ongeveer 10 kruiwagens vol en  voldoende voor 55 m2. Bestellen kan nog tot 22 

februari per email: volkstuinders.delden@gmail.com. Engelbert Workel gaat proberen de week erop 

de compost beschikbaar te hebben. 

Van www.vlaco.be de volgende adviezen over de hoeveelheden compost: 

 Tuinaanleg (doorgedreven bodemverbetering met frees): op schrale of zware grond: 20 kg 

per m² en middelmatig vruchtbare grond: 12 kg per m² 

 Moestuin: verhogen organische stofgehalte: 10 kg per m², jaarlijkse onderhoudsbemesting: 5 

kg per m² 

 Bloemperken: Afdekken border (laagje van 1 à 2 cm tussen bloemen) 3 kg per m²         

 Fruitbomen, heesters en hagen: Bodemverbetering en basisbemesting rond de stam en 

onder de kroon 5 kg per m²  

Stalmest 

Wie stalmest wil kan dat zelf regelen met Rens Hagreis, tel 06 31 59 95 90. Hij levert oude mest uit 

een potstal. Dit is geen paardenmest. 

Kosten zelf halen: enkel-asser €15,- en tandem-asser €20,-. De mest wordt geladen. Het is ook 

mogelijk om de stalmest te laten bezorgen: dat kost €70,- voor 3 m3 mest plus transportkosten. 

  

5 Sponsoractie Rabobank  
De Rabobank Centraal Twente houdt ook dit jaar een sponsoractie voor diverse verenigingen in 

Twente. Als Volkstuinvereniging doen ook wij daar aan mee en proberen op deze manier geld op te 

halen om pompen te slaan op complexen, waar die niet zijn en de watervoorziening in de complexen 

te verbeteren. 
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Klanten van de Rabo bank ontvangen vóór de stemperiode per post of e-mail een unieke code 

waarmee ze kunnen stemmen. Van dinsdag 19 maart tot en met zondag 7 april 2019 brengen zij via 

een stemwebsite hun stem uit op de vereniging en/of stichting die zij een warm hart toe dragen. 

Iedere klant mag drie keer stemmen: maximaal twee stemmen op dezelfde vereniging. 

Klanten die, om welke reden dan ook, niet online kunnen stemmen kunnen met hun stempas naar 

één van onze kantoren komen waar onze medewerkers hen helpen met stemmen. 

We hopen dat u in uw contactenkring mensen warm maakt om voor de Volkstuinvereniging te 

stemmen! 

 

6 Verslag algemene ledenvergadering 6 februari 2019  
 

1  Opening en mededelingen 

 Voorzitter Walter Bergman opent de vergadering. Aanwezig 40 leden. Er is een afmelding 

 ontvangen van Marijke Leussink (aftredend secretaris) en Henk Meijer (kascommissie).  

a. Walter gedenkt het overlijden van Johan Siegerink. 

b. Er zijn nog twee contactpersonen nodig: voor complex Watertoren en voor Rondweg-

Noord. 

c. Op 25 feb is ’s avonds de kortingsactie van Welkoop Hengelo: 20 % korting 

d. Bij voorkeur biologisch tuinieren; bij gebruik van gif zijn alleen handelsproducten 

toegestaan. 

e. Compost en evt. ook mest bestellen bij Engelbert Workel 

 

2 Samenstelling Bestuur 2019  

 Tijdens de jaarvergadering treden af: Henk Vennik (43 jaar lid), Bennie Visschedijk (25 jaar 

 bestuurslid), Jetty de Vreede (6 jaar penningmeester), Wim Klaver ( 18 jaar bestuurslid) en 

 Marijke Leussink (2 jaar secretaris). Walter Bergman bedankt hen voor hun trouwe diensten en 

 overhandigt een bos bloemen. 

 De nieuwe bestuursleden stellen zich voor: Engelbert Workel (toewijzing tuinen), Tonnie 

 Vossebeld (penningmeester) en Heleen Driessen (secretaris). Verder bestaat het bestuur uit 

 Walter Bergman (voorzitter) en Jan Bos (handhaving). 

 

3 Financiën 

a. De kascommissie ( Henk Meijer en Huub Hofstede) is akkoord met het financieel verslag 

2018. Penningmeester Jetty de Vreede licht de punten toe. Het financieel verslag is na de 

nieuwsbrief  apart verstuurd. De exploitatierekening 2018 heeft een tekort. Enerzijds 

waren er meer opzeggingen dan in andere jaren, anderzijds zijn de bankkosten 

toegenomen en is er een investering gedaan in digitale middelen (Office pakket en 

website).  

b. De vergadering gaat akkoord met de in de nieuwsbrief voorgestelde verhoging van de m2 

prijs tot €0,13 per m2 en de contributie voor de vereniging naar €6,00 per jaar.  

c. Met deze wijziging is de begroting 2019 sluitend.  

d. Tonnie Vossebeld en Walter Bergman bespreken de plannen voor 2019: 

- indien praktisch en financieel haalbaar pompen laten slaan in de complexen: 

Rondweg/Watertorenstraat en Noorderhagen 

- tuinen voorzien van een nummerbord en beschikbare tuinen van en ‘te Huur’ bord. 



- een aantal verbodsbordjes met een afbeelding van een poepende hond.  

- achterstallig onderhoud aanpakken. 

e. De vergadering is akkoord met deze plannen. De nieuwe facturen voor de huur worden zo 

snel mogelijk na de vergadering verstuurd. 

 

4 Jaarverslag 2018 

Walter Bergman licht toe dat het geld van de sponsoractie Rabobank niet is besteed aan een 

handfrees (te weinig en opslag, uitlenen omslachtig) maar is gereserveerd voor onderhoud en 

uitbreiding waterpompen. De Lemerij verhuurt grondfrezen, geeft een goed resultaat. Er is 

iemand beschikbaar om zo nodig tegen een uurtarief de tuin om te doen. Contact via Engelbert 

Workel. In 2019 doet de vereniging weer mee met de sponsoractie. 

Er zijn nu 9 tuinen nog niet verhuurd: Veldbloemen (1), Sportlaan I (1), Sportlaan II (2), Rondweg 

(3), Cramersweide (2).  

 

5 Wijziging huishoudelijk reglement 

 Zie voor de wijzigingen nieuwsbrief nummer 7  onderaan de pagina 

http://volkstuindelden.nl/Over-ons/. 

 Walter Bergman en Engelbert Workel lichten de punten toe. 

 De vergadering is akkoord met de voorgenomen wijzigingen. 

 

6 Rondvraag 

 -  Er is nog niet uitgezocht waar precies de nieuwe pompen op de drie complexen komen staan. 

 De pompen zijn alleen toegankelijk voor huurders, niet voor passanten. 

 - Er is achterstallig onderhoud van de haag die Twickel zou onderhouden, de hoogte varieert 

 van 1-3 meter, terwijl de buitenhaag 1.50 m hoog mag zijn. 

 - Er komen geen elektrisch aangedreven pompen, maar handpompen 

 - Albert Kaspers meldt zich voor de kascommissie 2019.  

 

7 Snoeien van fruitbomen en bessen 

Na de pauze informeert Jan ter Huurne uit Haaksbergen (www.atree.eu) over het snoeien van 

fruitbomen en bessen. Uit de losse pols vertelt hij aan de hand van een afdruk (handig om te 

bewaren) hoe je dat het beste aan kunt pakken. De meeste volkstuinders weten het al: snoeien doet 

groeien. Je krijgt zoeter en beter fruit, je krijgt minder beurtjaren, je kunt makkelijker plukken, 

minder kans op ongedierte en de boom staat stabieler. 

Kies vooral fruitsoorten, die geschikt zijn voor de moestuin en niet de soorten die je uit de winkel 

kent. In de commerciële fruitteelt worden namelijk de nodige bestrijdingsmiddelen gebruikt. Zorg 

ook dat de jonge boom gesnoeid is voor je deze poot. 

Appelbomen kun je door snoei laten uitgroeien als een piramide of een spil. Door omlaagbinden of 

met gewichtjes kun je vruchttakken horizontaal laten groeien. Gewichten maak je zelf met een 

plastic drinkbekertje, cement en haakjes van de bouwmarkt). 

Peren kun je ook in een waaiervorm snoeien.  

Bessenstruiken hebben verjongingssnoei nodig, jaarlijks een kwart van de takken afknippen na de 

pluk. Uitdunnen, zodat er 1 tak per 20 cm groeit. 

Druiven in de nawinter snoeien. 
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Bramen snoeien als de zomerframboos, uitlopers op 1.50 m afknippen en gedragen takken helemaal 

wegknippen. 

Als je snoeivrees hebt helpt de uitleg om door te zetten en door snoeien de jonge bomen uit te laten 

groeien tot gezonde bomen.  

Tussen de snoeitips door vertelt Jan ter Huurne over de aanpak voor het bestrijden van luis: o.a. 

zorgen dat de juiste kevers erbij komen, genoeg afstand houden. Ook licht hij toe dat hij oude 

fruitrassen kan enten op een voor de tuin geschikte onderstam. Laat hem dus weten als je ergens 

een oud fruitras ziet staan voor entloten. 

Hij geeft ook snoeicursussen en zijn bomenkwekerij is een snoepwinkel als je fruitboompjes of 

struiken zoekt. 

 

Namens het bestuur, 

Walter Bergman                            Heleen Driessen 

 voorzitter         secretaris 

 

 


