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Deze nieuwsbrief is tevens de uitnodiging en agenda van de ledenvergadering op maandag 23 januari 
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1 Kerstwens 

 
Het bestuur van Volkstuinvereniging Delden wenst ieder mooie kerstdagen en een goed en gezond 
2023 met mooie oogsten. We hopen dat u de feestdagen kunt vieren, zoals u dat gewend was voor 
de coronamaatregelen.  
 

2 Jaarlijkse ledenvergadering in januari 2023 

Het bestuur heeft al tweemaal vergaderd over de voorbereiding van de jaarvergadering begin 2023. 
Twee jaar hebben we ons moeten behelpen met een digitale jaarvergadering via Zoom. Zoals het er 
nu uitziet, gaan we er niet van uit dat er in januari 2023 beperkingen in verband met corona zullen 
zijn.  
De jaarvergadering wordt gehouden op maandag 23 januari om 20.00 uur in de bar van het 
Parochiehuis, Delden.  

 
Het agendavoorstel is als volgt.  

1. Opening en mededelingen 
2. Jaarverslag 2022 

a. Watervoorziening 
b. Wachtlijst  

3. Samenstelling bestuur 2023 
4. Financiën 

a. Financieel jaarverslag 2022 
b. Begroting 2023 

5. Rondvraag en beantwoording telefonisch of schriftelijk ingediende vragen  
6. Pauze 
7. Pubquiz (zoals in Even tot hier!) met aantrekkelijke prijzen. Wie is de alwetende volkstuinder? 

 
De financiële stukken van agendapunt 5 ontvangt u als aparte bijlage bij de nieuwsbrief.  
Over de cursieve agendapunten moet de ledenvergadering stemmen. Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn om de jaarvergadering bij te wonen, dan kunt u een machtigingsformulier aanvragen via 
volkstuinders.delden@gmail.com.    

Vragen over de agendapunten kunnen tot vrijdag 19 januari via bovenstaande e-mail of telefonisch 
(06 80155 068) gesteld worden. Ook kunnen nog overige agendapunten ingediend worden. 

3 Bestuurssamenstelling 2023 

In januari 2023 treedt Walter Bergman af als voorzitter a.i. Eigenlijk zou Walter na zes jaar 
bestuurslidmaatschap aftreden in januari 2022. We zijn erg blij dat hij bereid is geweest om in 2022 
nog een jaar als voorzitter ad interim op te treden. Het bestuur bedankt Walter van harte voor zijn 
inzet voor het bestuur van onze volkstuinvereniging. 

In 2022 heeft het bestuur met een smalle bezetting gedraaid: een voorzitter a.i., een secretaris en 
een penningmeester. Er is heel dringend behoefte aan een vierde en vijfde man/vrouw.  

Voor het voortbestaan van de vereniging is het van wezenlijk belang dat we nieuwe aspirant-
bestuursleden mogen verwelkomen.  
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We hebben één aanmelding gehad van Anne Vanleke. Zij gaat, indien de ledenvergadering hiermee 
instemt, zich voornamelijk bezighouden met digitale zaken zoals beheer van de website en 
verspreiden van de nieuwsbrieven, maar ook administratie.  

Ook voor de aanleg van nieuwe pompen en voor het meedenken met beslissingen van het bestuur 
hebben we nieuwe bestuursleden nodig. Het huidige zittend bestuur bestaat uit te weinig mensen 
om de boel goed draaiende houden. Zo hebben we in 2023 geen voorzitter. 

4  Even voorstellen: Anne Vanleke 

Mijn naam is Anne, woon sedert 2014 in Delden, en heb sedert 2015 een moestuintje aan de Mors, 
waar ik net als jullie mijn hobby in heb gevonden. 
Bij deze draag ik dan ook graag mijn steentje bij als digitaal en algemeen bestuurslid. 
Vanaf de lente zijn intrede doet, ben ik regelmatig te vinden op mijn moestuintje, met mijn grote 
vriend de landopzichter Baycko (Berner Senner) en partner Gerrit. 
Hoop dan ook op deze wijze mee te kunnen denken samen met de andere bestuursleden om op de 
site tips, verhaaltjes ook van jullie de leden, eventueel foto 's en dergelijke 
te kunnen plaatsen en eventueel jullie vragen te beantwoorden mocht dit nodig wezen.  
We treffen ons zeker op de jaarlijks vergadering om nader kennis te maken !! 

5 Vogelverschrikkers 

In de winter zul je ze niet nodig hebben, maar met name in de zomer gebruiken sommige 
volkstuinders vogelverschrikkers door (witte) plastic tasjes op te hangen en te laten wapperen in de 
wind. Bij het bestuur van de vereniging zijn hier klachten over binnengekomen van medetuinders 
maar ook voorbijgangers.  

Vogelverschrikkers zijn net als chemische bestrijdingsmiddelen feitelijk niet nodig om een goede 
opbrengst te halen. Sterker nog: Sommige vogelsoorten zoals mussen, mezen, putters en vinken zijn 
juiste welkome gasten in de tuin omdat ze schadelijke insecten vangen om hun jongen mee groot te 
brengen. Duiven zijn wel rotzakken, maar die laten zich niet verjagen door een wapperend tasje.  

Voor zowel de vogels, insecten als het bodemleven is het veel beter om geen bestrijdingsmiddelen 
(gif) te gebruiken. Op den duur werkt dit averechts omdat ook goede insecten zoals bijen, hommels 
en zweefvliegen het loodje leggen.  

 



 

Wil je toch een vogelverschrikker in de tuin?  

Denk dan eens bijvoorbeeld aan een nepkraai of -uil. Of zoek op internet of kringloopwinkel een 
ander redelijk alternatief. Mogelijk is het niet effectief, maar het er ieder geval wel vrolijker uit en 
levert geen irritatie, hinder en overlast op bij medetuinders en voorbijgangers.  

Daarnaast laten de plastic zakjes los of scheuren af, waardoor er plastic zwerfafval in andere tuinen 
en in de buurt ontstaat. Daar willen we als Vereniging van Volkstuinders geen oorzaak van zijn. 

6 ZadenBieb in Delden: zaden en inpakkers gevraagd 

Eind april 2022 is de ZadenBieb in de bibliotheek van Delden stilletjes van start gegaan. Ieder kon een 
vijftal zakjes met zaden ‘lenen’ met de intentie om aan het eind van het seizoen zaden te verzamelen 
en weer bij de bieb in te leveren. Ook in Oldenzaal, Borne, Hengelo en Goor heeft in 2022 een 
ZadenBieb gestaan.   

 

Hebt u kiemkrachtig zaad over dat u komend jaar niet meer gaat gebruiken? Wilt u dat in een 
envelop met uw naam en e-mailadres erop in de brievenbus van de bieb in Delden doen? Alvast 
hartelijk dank daarvoor. Heel graag ook het jaar van aankoop of verzamelen op de envelop. 

Vrijwilligers verpakken de zaden in kleine zakjes, genoeg voor zo’n vijf tot tien planten. Dat wordt 
gedaan in de wintermaanden, als het werk in de tuin stil ligt. Voor Delden worden twee 
inpakochtenden gepland, op woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur. We maken er een gezellige 
bijeenkomst van met koffie, koek en een praatje. Wilt u meehelpen met inpakken in Delden? Dan 
kunt u zich aanmelden via info@zadenbiebtwente.nl.  

Voor 2022 kan de Zadenbieb in Delden ook gebruik maken van nieuw aangekochte zaden vanuit een 

kleine subsidie van het fonds Lokaal Actief van Natuur en Milieu Overijssel. Door zelf te zaaien en 

planten op te kweken, leer je niet alleen hoe dat moet. Je krijgt vanzelf meer waardering voor de 

natuur en de bloemen en groenten, die we niet uit de tuin maar uit de winkel halen. Zelf zaaien en 

bloemen en groente oogsten is een kleine bijdrage aan herstel van de biodiversiteit. 
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 7 Plantengroep 

In de moestuin kom je veel onkruiden of mooier gezegd wilde planten tegen. De meeste zijn 
veelvoorkomende eenjarigen zoals het herderstasje, tweejarigen zoals vergeet-mij-nietje of 
wortelonkruiden zoals heermoes. Wilde planten kennen vele, bijzondere interessante aspecten, zoals 
de bouw van de plant met zijn specifieke kenmerken, de groeiplaats, waarom niet hier en wel daar, 
het verspreidingsmechanisme of de overlevingsstrategie.  

Al deze items komen aan bod tijdens theorieavonden (elke tweede dinsdagavond van de maand) en 
excursies (elke vierde zondag van de maand bij het Nivon in Hengelo.  

Het programma loopt van september tot en met mei. Behalve wilde planten is ook aandacht voor 
paddenstoelen en mossen. Nadere info via wytze.boersma@hetnet.nl of 
https://hengelo.nivon.nl/plantenstudie/. 

8 Uitvoeren historisch onderzoek Noorderhagen en Watertorenstraat  

Binnenkort wordt een historisch onderzoek naar asbest uitgevoerd op de locaties Noorderhagen en 
Watertorenstraat. Hoewel er geen directe aanwijzingen zijn dat  asbest in de bodem aanwezig is, 
willen de gemeente dit zeker weten.  

Waarom een onderzoek?  
Projectbureau BAS onderzoekt in opdracht van de gemeente Hof van Twente alle plekken waar 
volwassenen en kinderen recreëren en spelen op de aanwezigheid van asbest, zoals volkstuinen 
maar ook speeltuinen en speelveldjes, schoolterreinen, kinderboerderijen, maneges, crossbanen, 
campings en recreatieterreinen. Door historisch onderzoek wordt op deze locaties vastgesteld of er 
mogelijk asbest aanwezig kan zijn in de bodem. De locaties Noorderhagen en Watertorenstraat te 
Delden maakt deel uit van de geselecteerde locaties van de gemeente Hof van Twente. 
 
Hoe gaat een historisch onderzoek in zijn werk?  
Om vast te stellen of er asbest in de bodem aanwezig is, onderzoekt een gecertificeerd adviesbureau 
eerst welke activiteiten in het verleden hebben plaatsgevonden op een terrein. En hoe groot de kans 
is dat hierdoor de bodem verontreinigd is. Bij een historisch onderzoek hoort ook een locatiebezoek. 
Hierbij wordt op de locatie gekeken of er eventueel bijzonderheden op te merken zijn. Ook worden 
enkele foto’s genomen. Dit locatiebezoek staat gepland voor 20 of 21 december 2022 en zal alleen 
buiten plaatsvinden. Tijdens dit locatiebezoek worden geen gaten geboord.  
Uit het historisch onderzoek blijkt of op de locatie een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk is 
of niet. Mocht een vervolgonderzoek nodig zijn dan wordt dit eerst met de vereniging afgestemd. 
Over Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) Voor de uitvoering van dit onderzoek krijgt de 
gemeente ondersteuning van Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS). Projectbureau Bodem 
Asbest Sanering (BAS) werkt voor de provincie Overijssel en de gemeenten Wierden, Borne, 
Hellendoorn, Rijssen-Holten, Haaksbergen, Twenterand en Hof van Twente. Het projectbureau is 
gevestigd in het gemeentehuis van Hof van Twente. Doel van het projectbureau is om uw 
leefomgeving zo asbestvrij mogelijk te maken en daarmee schoon en veilig. Mocht er toch asbest 
boven de norm aangetoond worden dan helpt BAS de gemeente direct om het ook te laten 

verwijderen.  
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(advertentie) 
Bij Pets&Co is de catalogus 2023 voor tuinzaden weer binnen.  

Ook pootaardappels en plantgoed worden door Pets&Co geleverd. 


