VERENIGING VAN VOLKSTUINDERS – DELDEN

NIEUWSBRIEF
3e jaargang nummer 4 – januari 2018
Het bestuur van de vereniging van volkstuinders wenst iedereen een zonnig Nieuwjaar met af
en toe een flinke regenbui, maar bovenal een gezond 2018.
De vereniging van volkstuinders heeft sinds januari 2018 haar eigen website
www.volkstuinendelden.nl. Op deze website is ook een reactieformulier te vinden. Hier
kunnen niet alleen vragen en opmerkingen op geplaatst worden , maar ook bijvoorbeeld
tuintips. Op de site zelf zullen ook tips , nieuwtjes, informatie omtrent vrijstaande tuinen en
dergelijke geplaatst worden. De site is nog maar net on-line dus input vanuit de leden van de
vereniging is zeer welkom.
Naast het kweken en telen van groente en fruit moet ook gekookt en gegeten worden. Op de
facebookpagina Volkstuinen Delden worden geregeld recepten geplaatst.
Na vele jaren goed werk geleverd te hebben zal onze secretaris Henk Vennik binnenkort zijn
taken overdragen. Een deel van zijn taken zijn overgenomen door Marijke Leussink .
Verderop in deze nieuwsbrief zal Marijke zich voorstellen. Het takenpakket van Henk was
zeer uitgebreid en in de loop der jaren steeds verder gegroeid en zijn door omstandigheden
werkzaamheden van andere bestuursleden op zijn bordje komen liggen. Marijke zal niet al
deze taken overnemen. Het bijhouden van de tuinen/plattegronden en de ledenadministratie

vallen buiten het werk van de secretaris. Derhalve zijn wij op zoek naar een nieuw
bestuurslid met als functiebenaming “waarnemend secretaris” met als extra taken het
bijhouden van de ledenadministratie en het bijhouden van de plattegronden.
Ook Paul Bolhaar zal het bestuur verlaten. Paul deed onder meer de handhaving van de
tuinen. Deze taak zal worden overgenomen door Jan Bos. Verderop in deze nieuwsbrief is een
introductie stukje van Jan te lezen.
Ook de huidige penningmeester Jetty de Vreede zal met ingang van 2019 stoppen met haar
werkzaamheden voor de Volkstuinvereniging. Derhalve zijn we per direct op zoek naar
iemand die dan haar taken over wil gaan nemen. Het komende jaar kan dan gebruikt worden
om ingewerkt te worden.
De nieuwe penningmeester maakt deel uit van het Dagelijks Bestuur van de Vereniging en is
aanwezig bij de bestuursvergaderingen die ongeveer 3, hooguit 4, keer per jaar plaatsvinden.
Verder zijn de taken:
-

het digitaal bijhouden van de financiele adminstratie van alle inkomsten en uitgaven
van dat jaar
- het opstellen van een begroting voor het volgende jaar
- tijdens de jaarvergadering de begroting toelichten
- het maken van de nota’s voor de jaarlijkse huur en bijdrage van de leden en het innen
daarvan
Het zwaartepunt van alle activiteiten ligt in de winter en het vroege voorjaar. Enige kennis
van en ervaring met Excel is heel wenselijk omdat daar het financiële programma in werkt.
We gaan ervan uit dat onder ons grote ledenbestand er vast wel iemand bij zit die deze taak op
zich kan en wil gaan nemen.
Als u dat bent, en u wilt meer informatie over deze bestuursfunctie, neem dan gerust contact
op met onze huidige penningmeester.
Ontvang je deze Nieuwsbrief middels bezorging door een bestuurslid en beschik je over een
eigen e-mailadres, dan verzoeken wij je dit e-mailadres te willen doorgeven door een mailtje
te zenden aan
volkstuinders.delden@gmail.com
Adresgegevens zijn uitsluitend voor gebruik t.b.v. mailverkeer van de vereniging, wij
verstrekken geen adressen aan derden.
De inhoud van deze Nieuwsbrief bestaat uit :
1 uitnodiging
2 jaarverslag
3 financieel overzicht 2017 en begroting 2018

4 even voorstellen
5 verwaarlozing tuinen
6 wetenswaardigheden

Zoals je in de inleiding van deze nieuwsbrief kunt lezen, is het voor de continuïteit van de
vereniging noodzakelijk dat er nieuwe bestuursleden aanschuiven om een goede overdracht
van taken mogelijk te maken.
Informatie kun je verkrijgen bij de zittende bestuursleden.
Namens het Bestuur,
Walter Bergman

Henk Vennik

Marijke Leussink

voorzitter

aftredend secretaris

secretaris

1 Uitnodiging algemene ledenvergadering
In 2018 zal de algemene ledenvergadering worden gehouden op :

Woensdag 14 februari 2018 20.00 uur
Parochiehuis, Dinkelzaal, Langestraat 79 te Delden
AGENDA
1 opening en mededelingen
2 financieel overzicht 2017 en begroting 2018
3 Jaarverslag bestuur
4 Rondvraag
Korte pauze
Tijdens deze pauze is er gelegenheid tot kopen van een consumptie.
5 Educatief element
Het educatieve element zal dit jaar worden verzorgd door Jan Zwienenberg
Jan Zwienenberg is kenner van de wisselwerking tussen bijen (en andere insecten) en planten.
Zo is hij mede initiator van project de "Blije Bij' in Hengelo. Jan zal wat vertellen over de
ontstaansgeschiedenis van bloemplanten en het samenspel met de bestuivers, waarbij ook
fruitbomen en groente als bonen aan bod zullen komen. Er zal onder meer wat verteld
worden over verschillende bloemvormen, de cycli van insecten en oorzaken van bijensterfte.

2 financieel overzicht 2017 en begroting 2018
Dit punt zal in de algemene ledenvergadering verder toegelicht worden.
1-toelichting op de exploitatie en begroting door de penningmeester
2-gelegenheid tot stellen van vragen en maken vano pmerkingen
3- mondeling verslag kascommsisie 2017 (Frank Snellink en Henk Meier)
4-verkiezing nieuw lid kascommissie 2018.

3 Jaarverslag 2017 Bestuur
De Algemene ledenvergadering werd goed bezocht. Volgens de presentielijst waren er 34
leden aanwezig. Bericht van verhindering werd ontvangen van 7 leden.
Walter Bergman is voorgesteld als nieuwe voorzitter en Wim Klaver is herbenoemd als
bestuurslid.
In 2017 zijn de bestuursleden Gerard Kemper en Harold Postma afgetreden. Paul Bolhaar is
per 1 januari 2018 afgetreden.

Als nieuwe bestuursleden zijn Marijke Leussink en Jan Bos benoemd.
Er waren geen op- of aanmerkingen over het gepresenteerde financieel overzicht 2016 en de
begroting 2017.
Tijdens de algemene ledenvergadering in 2017 heeft Vera Greutink een lezing gehouden (zie
ook bijlage 1). Deze werd hoog gewaardeerd.
Om leegstand van de tuinen terug te dringen is in het Hofweekblad is een artikel geplaatst om
nieuwe huurders te werven. Het merendeel van de tuinen is nu verhuurd en er is zelfs een
wachtlijst. Alleen aan de Sportlaan staan zijn nog een aantal tuinen te huur.
Marijke Leussink heeft aangegeven de taak van secretaris op zich te willen nemen. Er heeft
een overleg plaatsgevonden tussen de oude en nieuwe secretaris over de taken die nu door de
secretaris worden gedaan.
Na enig overleg is de conclusie dat er een nieuw bestuurslid moet worden benoemd met als
functiebenaming “waarnemend secretaris” met als extra taken het bijhouden van de
ledenadministratie en het bijhouden van de plattegronden. Het maken van nota’s zou
onderdeel moeten uitmaken van het takenpakket van de penningmeester. Jetty de Vreede blijft
in ieder geval nog 1 jaar penningmeester. Over haar opvolging is al iemand benaderd.
Binnenkort zal duidelijk worden of deze potentiële opvolging ook daadwerkelijk gestalte gaat
krijgen.
Er is een nieuwe Sporthal gepland naast het Muziekgebouw op De Mors. In een
informatiebijeenkomst over de nieuwbouw wordt gesuggereerd dat bij een parkeerprobleem
de grond voor volkstuinen daarvoor moet worden gebruikt. Volgens het vigerende
bestemmingsplan is de grond echter bestemd als “volkstuinen”. Een wijziging in het
bestemmingsplan in niet eenvoudig. In deze fase is het aanzicht van het complex echter wel
belangrijk. Het moet uitstralen dat er volop wordt getuinierd. Aan de Sportlaan is een tuin
afgedekt met zwart plastic. Dat geeft een verwaarloosd beeld van dit complex. Dit plastic zal
opgeruimd worden en als verhuur niet lukt in 2018 kunnen delen van de tuin aangeboden
worden aan naburige tuinders om daar Phacelia, pompoenen of dergelijke te verbouwen.
Verhuursituatie in 2017
Complex

aantal leden

aantal m² in gebruik

leegstand

Veldbloemen

14

2150 m²

geen

Sportlaan I

14

2760 m²

geen

Sportlaan II

32

5201 m²

twee tuinen

Rondweg

36

8259 m²

geen

Cramersweide

27

4846 m²

geen

123

23216 m²

Samenstelling bestuur en taakverdeling in 2018:
Walter Bergman (voorzitter), Wim Klaver (contactpersoon Rondweg), Henk Vennik
(aftredend secretaris), Marijke Leussink (sectetaris) Ben Visschedijk (contactpersoon
Cramersweide en belast met toewijzing van tuinen), Jetty de Vreede (penningmeester), Jan
Bos (handhaving).
Het bestuur vergaderde 2 keer in 2017, te weten op 8 maart en 9 december. Daarnaast was er
regelmatig overleg van het Dagelijks Bestuur met contactpersonen over actuele zaken en met
de verhuurders van de grond.
Per 1 januari 2019 zullen Henk Vennik, Bennie Visschedijk en Jetty de Vreede aftreden.
Vanaf 2019 is de vereniging derhalve op zoek naar nieuwe bestuursleden.

4

Even voorstellen

Ik ben Jan Bos. Ik ben 79 jaar oud en kom uit Twente waar ik in diverse steden heb gewoond
in vroeger jaren. Ik woon sinds 2012 in Delden in De Eschmolen een appartement en dus
zonder tuin, maar wel een groot balkon. Tuinieren is niet gelijk mijn hobby, maar ik miste
mijn tuin van mijn vorige huis toch erg. Door één van de leden ben ik geattendeerd op de niet
in gebruik zijnde tuin aan de Cramersweide C03 die in zeer ernstige staat verkeerde. De tuin
is achtergelaten met zoveel mogelijke schade aan de bomen en grond vol glas en andere
voorwerpen tot op minstens één spade diep. Ik heb deze tuin met liefde weer op orde
gebracht. Ik verbouw op een klein deel, bonen en wat gemakkelijke groentes en aardappels.
De rest zijn bramen, bessen, appels en peren. Ik heb de taak van “Handhaving” een onderdeel
van de taak van Paul Bolhaar op mij genomen.

Ik ben Marijke Leussink en in Twente geboren. Door mijn leven heen heb ik op diverse
plaatsen op de wereld en in Nederland gewoond en overal heb ik kunnen tuinieren. Van
het hooggebergte in de Andes tot de tropen van Indonesië en Colombia. Sinds 2012 terug in
Twente en woon ik in Delden in Stadshagen. Daar miste ik de tuin, maar gelukkig vond ik al
snel een plek en tuinier nu met veel plezier op Cramersweide. Geniet daar van het groen
rondom, de hoge bomen, de tuinen om me heen en mijn directe tuinbuurmannen en vrouwen. De tuin is een verzameling van bloemen, groentes, fruit, vogels, muizen en vooral
een fijne plek om te zijn en aan te rommelen.
De komende jaren neem ik een deel van de taken van Henk over. Dit is echter bepaald geen
sinecure, de wijze waarop Henk zijn taken uitvoerde, dwingt alle respect af. Maar…. ik doe
mijn best.

5 Verwaarlozing tuinen
Om de huur van vrijgekomen tuinen aan te moedigen en verwaarlozing tegen te gaan, is het
noodzaak voor de huurders om de tuinen in goede staat te houden. Met goede staat wordt
bedoeld dat ongewenste gewassen zich niet via zaad en wortels kunnen vermeerderen dan wel

verder uitlopen. Als vuistregel kun je aanhouden dat circa tweederde deel van zaad binnen een
paar m² van de waardplant op de grond terechtkomt, waardoor met name de directe buren
overlast van slecht onderhouden tuinen zullen ondervinden. De rest van het zaad zal door de
wind of migratie verder worden verspreid. Als je een paar weken in het groeiseizoen op
vakantie bent geweest, zal de tuin als een groene vlakte uitzien. Doorgaans is het na even
aanpakken weer prima op orde. Als je echter langere tijd niet in staat bent of de zin niet meer
hebt om de tuin bij te houden geef het dan door aan het bestuur zodat de tuin (tijdelijk)
opnieuw verhuurd kan worden en de medetuinders gevrijwaard blijven met ongewenste
zaden/worteluitlopers in de tuin.
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“Wetenswaardigheden”

Wortels: Wortels waren oorspronkelijk voornamelijk paars, maar door kruisingen met
lichtere soorten ontstond de oranje peen die we nu kennen. Voor de leuk kun je echter nog
steeds gele, paarse en witte penen telen. Wortels zijn rijk aan bèta-caroteen dat zich kan
omzetten in vitamine A. Ook bevatten penen veel vezels, vitamine K, kalium en antioxidanten.
Wortels kun je een maand of drie-vier na het zaaien tot in december oogsten. Dun de
zaailingen ondertussen wel uit, maar verspeen ze niet anders krijg je rare modellen die lastig
schoon te maken zijn.
Prei : prei plant je uit nadat je het plantmateriaal minimaal een half uur in water geheel hebt
ondergedompeld. Dan gaat het ongedierte dood dat de prei zou kunnen aantasten.
Tegen de mineervlieg helpt het afdekken van de preiplanten met gaasdoek.

Rode Biet : om grote bieten te krijgen moet worden uitgedund. Als je niet uitdunt blijven de
bieten klein maar ze smaken beter en zijn langer te bewaren.
Vergeten groente:
Adressen voor historische groente zaden en vergeten groente zaden :
•

Vreekens zaden : vreeken.nl

•

Bolster zaden

•

Zaadhandel en tuinwinkel van de Wal : zaadhandelvanderwal.nl

•

Leven van het Land Historische groentezaden : levenvanhetland.nl

•

Het Vlaams Zaadhuis : vlaamszaadhuis.com

: bolster.nl

Een aantal recepten is te vinden op de facebookpagina Volkstuinen Delden.

HEERMOES (Equisetum arvense ):
Heermoes (Equisetum arvense), door velen abusievelijk kattenstaart genoemd is een ruige
overblijvende plant. Kattenstaart (Lythrum salcaria) is geen onaardige plant die het goed doet
in tuinen en in het wild vooral te vinden is langs watergangen.

Kattenstaart (Lythrum salcaria).

Heermoes is familie van de paardenstaart. De Latijnse naam Equisetum zegt het ook. Equus
betekent paard. De plant komt in twee gedaantes voor. Daar is als eerste de voorjaarsstengel,
die de vruchtbare, groenzwarte, later bruine knotsvormige sporendragers vertoont.

Voorjaarstengel van Heermoes(Equisetum averse)

En dan is er de zomerstengel die deze knotsen nooit draagt. Deze twee vormen komen na
elkaar op. Pas wanneer de sporen van de vruchtbare vorm zijn verstoven, komt de
onvruchtbare vorm naar voren, dit gebeurt eind april begin mei. De zwarte wortelstokken
zitten vaak diep in de grond (meer dan 0,5 m), waaruit telkens weer nieuwe planten groeien.
Omdat de wortelstokken telkens weer uitlopen zijn ze lastig te bestrijden. Als we in Delden in
plaats van een stuwwal bij een vulkaan zouden tuinieren, zou heermoes na een uitbarsting
weer boven het gestolde lava uitkomen.
Heermoes is het best te bestrijden door de uitlopers van de wortelstokken regelmatig en
consequent zo diep mogelijk uit te steken, waardoor de plant zo min mogelijk kans krijgt op
kracht te komen door fotosynthese.

Heermoes(Equisetum averse) in een tuin, waar een paar zomermaanden geen onderhoud is uitgevoerd.

Heermoes(Equisetum averse)

Hantavirus (overgenomen van site RIVM)
Wat is een hantavirusinfectie?
Hantavirusinfectie is een besmettelijke ziekte. Het wordt veroorzaakt door hantavirussen. Er
bestaan verschillende soorten hantavirussen. Muizen en ratten kunnen hantavirus bij zich
dragen. Ze worden hier zelf niet ziek van, maar ze kunnen wel mensen besmetten. In
Nederland kunnen rosse woelmuizen hantavirus bij zich dragen. Deze muizen leven vooral in
bossen en weilanden; in het najaar en de winter komen ze ook voor in tuinen en schuren. Ook
ratten (wilde en tamme) kunnen besmet zijn met hantavirus.
Wat zijn de klachten bij een hantavirusinfectie?
De meeste mensen worden niet ziek van het hantavirus. Als iemand toch ziek wordt, zijn de
klachten:
Spierpijn, Hoofdpijn, Koorts ,Misselijk gevoel of je griep krijgt
Soms kan iemand zieker worden. Dan werken de nieren tijdelijk niet meer goed. De klachten
zijn dan:
•

Hoge koorts

•

Braken

•

Pijn in de buik en in de zij

Hoe kun je een hantavirusinfectie krijgen?
Bij besmette muizen en ratten zit het virus in de urine, ontlasting en het speeksel. Als dit
opdroogt kan het virus in stof terecht komen. Door vegen bijvoorbeeld, kan het stof met het
virus erin in de lucht komen. Door het inademen van dit stof raken mensen besmet.
Iemand kan ook besmet raken door een beet van een besmet knaagdier of doordat er virus in
een wondje terecht komt. Mensen kunnen elkaar niet besmetten met het virus.
De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 2 tot 3 weken.

Wie kan hantavirusinfectie krijgen?
Iedereen kan besmet raken. De kans dat iemand besmet raakt, is wel erg klein.
Sommige mensen hebben meer kans om het virus te krijgen:
•
Mensen die in het bos werken en boeren (zie ook foldertekst
aandachtspunten bij het werken met ratten)
•

Mensen die in of vlakbij een bos of weilanden wonen

•
Mensen die in een ruimte komen waar veel muizen of ratten zitten of
hebben gezeten: bijvoorbeeld oude huizen, schuren of vakantiehuisjes die een tijd niet
gebruikt zijn
•

Mensen die ratten of muizen als huisdier houden.

Wat kan ik doen om een hantavirusinfectie te voorkomen?
Er is geen inenting tegen hantavirus. Het is belangrijk om op het volgende te letten:
•
Vind je binnen in huis muizenkeutels of dode knaagdieren?
- Haal de keutels of het dode dier met een vochtig doekje weg. Raak dode dieren en
keutels alleen met plastic handschoenen aan. Doe het dier, de keutels en het doekje in
een afvalzak en knoop deze dicht. Dan kan je het met het huisvuil weggooien.
•

BIJLAGE 1
VERENIGING VAN VOLKSTUINDERS – DELDEN
VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN OP 9 FEBBRUARI
2017
Aanwezig waren : 28 leden en 6 bestuursleden
Bericht van verhindering werd ontvangen van de leden : Gerritsjans P., Kaspers, Postma, Pots,
Schurink, Straathof en Visschedijk.
1

Opening

Paul Bolhaar, waarnemend voorzitter, opende de vergadering met een welkomstwoord aan de leden en
de gastspreekster Vera Greutink.
Hij vroeg een ogenblik stilte voor de in 2016 overleden leden H. de Wit en G. Wesselink en oudbestuurslid G. Ravenshorst.
Binnengekomen berichten : Koopavond met extra korting van 20 % op alle producten van Welkoop
Hengelo op maandag 6 maart 2017 en informatie van Gemeente Hof van Twente over vernieuwing
drainage leiding nabij complex Sportlaan.
2

Bestuursverkiezing

De voordracht van Walter Bergman als voorzitter kreeg algemene instemming evenals de
herbenoeming van Wim Klaver als bestuurslid.
Paul bedankte aftredend bestuurslid Gerard Kemper voor zijn inzet ten behoeve van de vereniging van
1994 tot 2017. De penningmeester bood hem een attentie aan. Op een later moment zal nog afscheid
worden genomen van het aftredende bestuurslid Harold Postma.
Als nieuwe bestuursleden konden worden voorgedragen Marijke Leussink en Jan Bos. Deze
voordrachten kregen algemene instemming.
3

Financieel overzicht 2016 en Begroting 2017.

Jetty de Vreede meldde dat de kascommissie de stukken in orde had bevonden.
De overschrijding van de representatiekosten hield verband met het 40 jarig jubileum en de uitreiking
tijdens de jaarvergadering 2016 van zakjes bloemenzaad.
De begroting 2017 is sluitend.
Er waren geen vragen of opmerkingen.
Als nieuw lid voor de kascommissie meldde zich Henk Meier.
4

Jaarverslag Bestuur

Over dit verslag werden geen op- of aanmerkingen gemaakt.
Voorzitter gaf het lid Henk Rijsman gelegenheid opmerkingen te maken over punt 4 op bladzijde 4
van Nieuwsbrief nummer 3 “Gazons, terrassen en voetpaden in volkstuinen”.
“Henk meldde bedenkingen te hebben over het aanscherpen van de handhavingsregels. In een lang
betoog gaf hij aan wat volgens hem de negatieve consequenties zijn van dat beleid. Hij stelde voor de
nieuwe regels uit hoofdstuk 4 van de Nieuwsbrief terug te nemen en in ieder geval de verschillende
punten ter goedkeuring voor te leggen aan de leden.”

Het bestuur was van mening dat op de zaken die Henk Rijsman noemde niet direct kon worden
gereageerd. Na ruggespraak meldde de voorzitter dat er een kleine werkgroep zal worden geformeerd
om hier naar te kijken.
5

Rondvraag

Henk Rijsman meldde dat het toegangspad naar complex Cramersweide vanaf de Hengelosestraat zich
in slechte conditie bevindt.
Bernard Smit vroeg om het aanbrengen van een anti-sliblaag op het Cramerspadje.
Bestuur zal hierover contact opnemen met Twickel.
Drainage : de tuinders van complex Sportlaan die niet aan de Torenvalkstraat wonen horen graag
wanneer meer bekend is over de voorlichtingsbijeenkomst.
Op het geplande tijdstip van 20.30 uur sluit de voorzitter het statutaire deel van de vergadering.
Na een korte pauze neemt Vera Greutink ons mee naar haar tuinen. Achter haar huis kweekt zij
plukgroenten en eetbare bloemen in zinken bakken. Van een slaplant kan wel 2 maanden worden
geplukt als steeds de buitenste bladeren worden weggenomen. Op volkstuinencomplex Twekkelo
heeft zij een groot stuk grond. Daar zijn twee type tuinen ingericht : een franse tuin in een mooie vorm
met strakke paden. Langs de paden diverse soorten bloemen en groenten. In de perken wat hoger
groeiende planten. De tuin ernaast heeft alle kenmerken van een Engelse Cottage garden. Bloemen en
planten in diverse kleuren en variëteiten door elkaar.
Zij gaf veel informatie over de bloemen en planten in haar tuinen. Zij koopt graag bijzondere soorten.
In Nederland bij De Bolster en Vreeken zaden. Daarnaast in België en Engeland. Zoek bijvoorbeeld
maar eens op Google naar resistente tomaten. Op de sites van Fruitlent en van der Wal vind je dan
diverse soorten. Al met al een zeer boeiende presentatie.

Henk Vennik
secretaris

