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Disclaimer
De redactie van VTV Alphen juicht ingezonden stukken van harte toe. We zien dan ook met plezier uw artikelen tegemoet.
Let op:
Uw ingezonden artikelen moeten wel te maken hebben met het tuinieren of het verenigingsleven van onze vereniging.
Artikelen die aanstootgevend of niet relevant worden bevonden, zullen dan ook niet geplaatst worden. De redactie
behoudt zich het recht voor om ingezonden artikelen te redigeren en/of in te korten zonder de auteurs daarvan op de
hoogte te stellen.
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Contact VTV Alphen
Adres tuin:
Ridderbuurt 20
2402 NJ Alphen a/d Rijn
E-mail: info@vtvalphen.nl

Bestuur Volkstuinvereniging Alphen

2e Secretaris en Aardappelteeltcontrole:
Öznur Avci
Mobiel: 06-29256742
E-mail oztuin@gmail.com

Voorzitter: Eben Thesing,
Mobiel: 06-28793878
E-mail: thesingeben@gmail.com
Ondersteuning Secretarieel werk:
Esther Thesing
E-mail: secretaris@kpnmail.nl

Bouwvergunningen: Esat Ulusoy,
Mobiel: 06-33042865
E-mail: bouwvergunning@vtvalphen.nl

Penningmeester: Ad Janmaat,
Essenburg 33
2402 KR Alphen a/d Rijn
Tel. 0172-444815
E-mail: penningmeester@vtvalphen.nl
Vice-voorzitter: Gert de Geest,
Tel. 0172-430460
E-mail: gertdegeest@kpnmail.nl

Lid en Complex onderhoud:
Harrie van der Wal
Mobiel: 06-15276605
Email: harrievanderwal@outlook.com
Lid en ICT-ondersteuner:
Dennis Kiewiet
Mobiel: 06-21255612
Email: dennis.kiewiet42@gmail.com

Complex Onderhoud en Tuinuitgifte:
Willem Nulkes,
Mobiel: 06-30525300
E-mail: tuinuitgifte@vtvalphen.nl

Ledenadministratie:
ledenadministratie@vtvalphen.nl
Tuinbulletin:
Gert de Geest
Email: redactie@vtvalphen.nl

Correspondentie adres: Volkstuinvereniging “Alphen“, Essenburg 33, 2402 KR Alphen aan den Rijn. Telefoon 0172-444815
Opgericht en ingeschreven op 18 juli 1984, in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel Rijnland
Onder nummer V 40447025. IBAN nummer: NL98RABO0391684000 of NL93INGB0007333680
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Van de voorzitter
Waarom zelf groenten verbouwen?
Men denkt dat het door de crisis komt. Daarom zitten sommige volkstuinen vol,
al hoewel er op onze volkstuinvereniging nog een aantal tuinen leeg staan. Dus als één van
onze leden iemand weet die een volkstuin wil en wel eens heeft getuinierd, geef het door. Ja
jong en oud buigen zich nu over de bloemkool, broccoli en diverse andere groenten. Ze zien
hun sla groeien en harken het onkruid tussen de tomaten vandaan. Want zelf je voedsel
verbouwen is immers goedkoop, en in de crisis telt elke euro althans dat wordt gesuggereerd.
Een volkstuin hoef niet veel te kosten, behalve de huur komen daar een paar tientjes bij voor
zaad en plantjes. Op die manier heb je voor weinig geld verse groenten. Het enige wat veel
kost is tijd. Ze zeggen dan ook tijd geld kost, maar dat is ook niet altijd waar: arbeidstijd is
gratis wanneer je werkeloos of met pensioen bent. En op onze tuinvereniging is dit het geval.
Vele leden van onze vereniging zijn gepensioneerd of hebben door omstandigheden geen
werk. Er gaan vele uren tijd zitten in het goed onderhouden van een groentetuin. Ja een
zomertje volks tuinieren kost geen geld, maar wel tijd. Een volkstuinseizoen duurt ongeveer
maximaal 120 dagen en anders zit je anders toch maar op de bank. Die gratis arbeid is maar
één gegeven. Een groot aantal werkelozen, die naast het vele solliciteren, niet echt op de bank
willen blijven zitten of liggen, willen zich niet nutteloos voelen. Een volkstuin is daarom een
leuke hobby vooral als je, praktisch kosteloos, wat groente en fruit op de koop toe krijgt.
Je bent nuttig bezig en voorziet in je eigen voedsel. Dit kun je in de winkels veelal met de
week duurder zien worden. De voedselindustrie is steeds onbetrouwbaarder. We kunnen niet
altijd meer vertrouwen op hoe zij met ons voedsel omgaan. Weten we altijd nog of het echt
gezond is? Is het daarom niet leuk om zelf groenten te verbouwen? Het is gewoon leuk om te
doen, en je krijgt er voldoening van. Je bent trots om je producten te zien groeien. Het
verbouwen van eigen groenten is ook rustgevend. Neem nu kruiden, die staan het gehele jaar
in je tuin en je kunt elke keer verse kruiden plukken. Wat is mooier om te zien dat een
ontspannen ogende man, in oude kleren, met modder aan zijn schoenen, op de fiets met een
bos wortelen over zijn stuur op huis aan gaat.
Een goede zomer met een gezonde oogst toegewenst.
Uw voorzitter,
E. Thesing
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Mededelingen van het Bestuur
Onderhoudswerkzaamheden op ons complex
In de afgelopen maanden zijn de eerste werkdagen onderhoud op ons complex alweer
geweest. De opkomst was redelijk. De werkzaamheden betreffen vooral het onderhoud van
het algemene deel van het complex. Tijdens eens van de laatste onderhoudsochtenden is ons
clubgebouw weer helemaal in de verf gezet.
De tweede onderhoudsbijeenkomst zal per eiland/tuinpad worden georganiseerd. Wij hebben
hiervoor de eilandvertegenwoordigers bereid gevonden dit te gaan organiseren.
Wij rekenen erop dat alle tuinders ook bij deze werkochtend aanwezig zullen zijn. De
eilandvertegenwoordigers kunnen zand bestellen wanneer dit nodig is om paden op te hogen.
Let wel op dat er een juiste berekening van de hoeveelheid wordt gevraagd. Inmiddels zijn er
op een aantal eilanden al paden verbeterd. Compliment hiervoor. Voor de paden E, B en R is
inmiddels ook een datum gepland voor het 2e onderhoud.
Jaarvergadering op 21 maart 2019
Helaas was er dit jaar niet zo’n grote opkomst bij de jaarvergadering. Wel kunnen we met
vreugde melden dat we twee nieuwe bestuursleden hebben mogen benoemen.
Harrie van der Wal en Dennis Kiewiet komen het bestuur versterken. Harrie zal zich vooral
bezighouden met het complexonderhoud en ondersteuning bieden aan Willem Nulkes. Dennis
Kiewiet zal onze ICT-man worden. Hij gaat aan de slag met de website om deze uit te breiden
en zo mogelijk te verbeteren. Beide heren wensen we veel succes en plezier in hun
bestuursfunctie.
Elders in dit blad vindt U de notulen van deze jaarvergadering.
Gebruik van het toilet
In de eerste maanden na de opening van het toilet dit jaar hebben we helaas moeten
constateren dat er slecht of geheel niet werd schoongemaakt.
Öz Avci stelt jaarlijks het schoonmaakrooster voor de toiletten op en zij zal dit op
de publicatieborden in het toilet melden. Graag goed notitie nemen van dit schema
en uw schoonmaakbeurt noteren in de agenda! Wordt er niet schoongemaakt, dan volgt een
sanctie: sleutel inleveren en borg wordt niet terugbetaald.
Voorjaarscontrole op het complex
Op zaterdag 8 juni 2019 is de laatste controleronde gelopen door een aantal
bestuursleden op ons complex.
Naast de vele mooie tuinen hebben zij ook, helaas, dit jaar weer een aantal een
aantal onvolkomenheden moeten constateren. Alle leden die dit betreft ontvangen schriftelijk
hierover bericht. Neem goed notie van dit schrijven en zorg ervoor dat hetgeen hersteld of
opgeruimd moet worden zo spoedig mogelijk wordt gedaan. Dit voorkomt een extra
waarschuwing.
Ziekenboeg:
Als bestuur willen we in deze rubriek alle leden op de hoogte brengen van mogelijke
ziektegevallen binnen onze vereniging. Mocht u weten van een medetuinder dat hij of zij
ernstig ziek is? Meldt dit dan bij het bestuur. Wij willen graag op de hoogte blijven van de
gezondheidstoestand van onze leden. Natuurlijk willen wij ook graag op de hoogte gesteld
worden bij het overlijden van een van onze leden. Geef dit ook door aan uw familieleden.
Volkstuinvereniging “Alphen”
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Mocht u langdurig ziek zijn of een operatie ondergaan en hierdoor gedurende langere tijd niet
op de tuin kunnen komen? Laat het ons weten, zorg zelf voor passende maatregelen. Hulp bij
het schoonhouden van de tuin of een familielid of vriend vragen uw tuin gedurende de
afwezigheid te onderhouden. Het is uw verantwoordelijkheid de tuin te onderhouden.
Plastic om de tuin af te dekken
Mocht u als lid om welke reden dan ook een deel van uw tuin willen afdekken?
Er is bij het bestuur hiervoor plastic te koop.
De prijs is €5,- per 10 m2 (10 meter breed op de rol).
Aardappelcontracten
Wilt u dit jaar weer aardappelen telen? Vergeet dan niet het verplichte
aardappelcontract in te vullen en bij het juiste bestuurslid in te leveren.
Dit was de tekst in het voorjaarsbulletin.
Helaas hebben we een aantal aanvragen voor het telen van aardappelen moeten afwijzen.
We willen als bestuur alle leden erop wijzen het aardappelcontract zo volledig mogelijk in te
vullen. Maak een duidelijke tekening, geef de juiste hoeveelheid aardappelen op en zorg voor
een datum en handtekening. Lever het formulier op tijd in.
Is het formulier te laat of onvolledig ingevuld, dan wordt geen toestemming voor het
verbouwen van aardappelen afgegeven.
Gaat u toch aardappelen zetten, dan bent u strafbaar en zullen we als bestuur passende
maatregelen moeten nemen.
We weten allemaal dat aardappelen telen risico’s met zich meebrengt. De ziekte Phytoftora
kan de oogst lelijk verwoesten. Deze ziekte veroorzaakt knolrot en een bruinverkleuring en
afsterving van de bladeren en stengels. Op tomaat kan deze ziekte voor vroegtijdige afsterving
van bladeren en stengels zorgen.
Aardappelen en tomaten staan bekend om hun gevoeligheid voor deze ziekte. Om die reden
moeten aardappelen gedurende drie jaar achtereen op verschillende delen van uw tuin
worden verbouwd. Via de registratie hiervan proberen we de ziekte te beperken en mislukte
oogsten te voorkomen.
Onderhoudsschema 2019
Elders in dit blad vindt u het onderhoudsschema vanaf de maand juli 2019. We
hebben dit jaar geen vrije zomervakantieperiode ingeroosterd. Vooral in de
zomerperiode groeit het onkruid snel en is er veel werk op het complex te doen.
We herinneren u eraan dat bij ongeoorloofd verzuim van deze werkochtend een
boete wordt opgelegd. U kunt dit nalezen in het Huishoudelijke reglement bij artikel 24 en
deze boete kan oplopen tot € 100,- Mocht u onverhoopt ziek of niet aanwezig kunnen zijn?
Meldt dit tijdig vooraf en maak een nieuwe afspraak! Dit kan ook via de
eilandvertegenwoordiger. De werkochtenden starten altijd om 08.45 uur bij de Houten
schuur. Hier is dan koffie en/of thee aanwezig. Er wordt gewerkt tot 11.45 uur en er is geen
koffiepauze tussendoor! Het onderhoudsschema zal ook op het publicatiebord bij de Houten
schuur opgehangen worden. We rekenen ook dit jaar weer op uw komst. Noteer de juiste data
alvast in uw agenda.
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Ledennieuws
We hebben de volgende nieuwe leden:
Stampolidis D. Op tuin D 07
Ulker I op tuin S 01
Schouten C. op tuin A 04

van Heusden M. op tuin B 13
An N. Op tuin C 11 B
Hirso K op tuin D 03

Helaas zijn er de volgende opzeggingen:
D. Sessink op tuin B14
E. Kullay op tuin A12
Er zijn momenteel nog 10 tuinen vrij voor de verhuur.
Bericht van overlijden:
Op 20 mei ontvingen wij het bericht van Wilma Braun dat haar man, Martin Braun op
13 mei jl. is overleden. Martin heeft een tuin gehad op eiland A en was al een paar jaar
geleden gestopt vanwege gezondheidsredenen. Wij wensen zijn vrouw en zoon
Richard veel sterkte toe.
Communiceren per e-mail
Tijdens onze jaarvergadering is wederom ter sprake gekomen om de kosten van de vereniging
omlaag te brengen. Nu er een huurverhoging is doorgevoerd zullen we proberen de overige
kosten niet te laten stijgen en zon mogelijk zelfs te laten dalen.
Een eerste afspraak hierover is het communiceren per email. Besloten is tijdens de
jaarvergadering om het tuinbulletin voortaan per email te versturen. Leden die toch een
gedrukt exemplaar zouden willen ontvangen kunnen dit, middels een schriftelijk verzoek, bij
het bestuur kenbaar maken. Op deze manier kunnen we een besparing doorvoeren.
Via de eilandvertegenwoordigers heeft het bestuur een actie uitgezet om per eiland van alle
leden het juiste emailadres te achterhalen. Op de inschrijfformulieren zijn in veel gevallen de
emailadressen foutief of ontbreken geheel. We gaan ervan uit dat alle leden een emailadres
hebben. Het is kosteloos en erg gemakkelijk.
De proef met het versturen van de facturen door de penningmeester is niet geheel geslaagd.
Ook hier was de oorzaak de vele foutieve emailadressen van leden.
U kunt uw e-mailadres doorgeven door een e-mail te sturen naar: info@vtvalphen.nl

Betaling van tuinhuur en lidmaatschapsgeld 2019
De penningmeester heeft tijdens de bestuursvergadering van april 2019 helaas moeten
mededelen dat er nog een betalingsachterstand van ruim € 3700,- is bij de contributie en
tuinhuur voor 2019. Dit is een pijnlijke constatering.
De Gemeente Alphen aan den Rijn stuurt in de maanden januari/februari de rekening voor de
huur van het complex. Deze huur moet binnen één maand worden betaald.
Volkstuinvereniging “Alphen”

8

Oproep aan alle leden om zo snel mogelijk na het ontvangen van de nota deze te voldoen.
Heeft u problemen met het betalen van de nota? Neem zo spoedig mogelijk contact op met de
penningmeester. Wanneer we een aanmaning moeten gaan sturen, wordt er altijd een opslag
(verhoging) berekend.
Tip: Betaal op tijd!
Insturen foto’s voor onze website
Ons nieuwe bestuurslid, Dennis Kiewiet is een fotogalerij begonnen op
de website van de vereniging. Hij is hiervoor op zoek naar foto’s van ons
tuincomplex.
Mocht u een foto willen maken van uw tuin of eiland? Stuur deze op naar info@vtvalphen.nl
Op deze manier kunnen we een mooie fotogalerij van ons complex op het web tonen.
Slakken: wat doe je ertegen?

Wie kent dat niet?
De slaplanten zijn in één nacht totaal opgepeuzeld, de
aardbeien kaalgevreten en van de bloemen zijn alleen
de stengels overgebleven. Dan waren er slakken aan
het werk!
We hebben tien tips om zo’n plaag te voorkomen of –
mocht het al de laat zijn – effectief van deze
slakkenplagen af te komen.

1.

Voorkomen is, ook waar het slakken betreft, beter dan ‘genezen’, of in dit geval ‘bestrijden’.
Hark de grond vóór het planten goed glad en geef liefst ’s ochtends water. Giet niet alle planten, maar
kies bewust enkele exemplaren uit.
2. Een slakkenbarrière kan een border beschermen. Er zijn uitvoeringen in metaal, kunststof of beton.
Zorg wel dat er geen bladeren of stengels over de rand hangen, omdat de slakken deze als brug
kunnen gebruiken.
3. Wie de slakken wil vangen, legt rabarberblad en planken in de tuin, of plant lokplanten als afrikaantjes.
De slakken komen hierop af, zodat je ze gemakkelijk kunt wegvangen, met de hand of een tang.
4. Niet alle slakken zijn de schrik van de tuinier. Naaktslakken, zoals de Spaanse wegslak en de kleine
akkerslak, richten de meeste schade aan. Bij de huisjesslakken moet je vooral beducht zijn voor de
segrijnslak.
5. Koper schrikt slakken af; ze mijden dit metaal, omdat ze bij aanraking een schokje krijgen. Wikkel
bijvoorbeeld koperdraad om de potten of beplak ze met koperen munten.
6. Een natuurlijk ‘stopbord’ om de ongewenste bezoekers uit de tuin te houden is zo gemaakt: dek de
grond af met een laag tomatenbladeren, sparrennaalden of zaagsel van coniferen. Daar houden
slakken niet van.
7. Biervallen zijn een bekend huismiddel, maar zijn alleen effectief als je ze ingraaft. Zolang ze er gewoon
uit kunnen klimmen, zullen de slakken namelijk eerst genieten van het gerstenat waarna ze, in licht
benevelde toestand, meestal vrolijk doorgaan met eten…
8. Wie harde maatregelen tegen de slakenplagen wil treffen, kan slakkenkorrels gebruiken. Kies voor
milieuvriendelijke korrels, die ongevaarlijk zijn voor andere dieren als vogels en egels en, niet te
vergeten, je huisdier.
9. Bied nuttige dieren als egels of padden geschikte schuilplaatsen aan; slakken vormen hun
hoofdgerecht.
10. Bescherm je groente- of bloemenborder, en bepaalde lievelingsplanten met een ‘muur’ van planten.
Een rij bonenkruid, peterselie, witte klaver, lavendel of kamille houdt slakken op afstand.
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Notulen Algemene ledenvergadering 21 maart 2019
Notulist: Esther Thesing
1. Opening
Door Eben, die het woord geeft aan Gert
2. Mededelingen en vaststellen agenda
-bij punt 6d. toevoeging over bezuinigingsvoorstellen
-bij punt 8 het nieuwe huurcontract
*Afgemeld: Dhr. Gaoui, Dhr. de Goede, Dhr. Heijboer
*Het afgelopen jaar is er 1 lid overleden, Mw. Den Boer-Uithol. Ook hebben we een
overlijdensbericht ontvangen van een oud-lid Dhr. Heijboer.
*In overleg met de eilandvertegenwoordigers tijdens de vergadering in februari is geen
bezwaar getoond tegen het bekend maken van de telefoonnummers van deze personen in het
tuinbulletin. Dit in verband met de AVG-wetgeving.
*Communicatie over tuinaangelegenheden, kunnen alleen per brief of per email worden
meegedeeld. Alleen schriftelijke afspraken worden door het bestuur als bindend beschouwd.
*Meld problemen, dan is er altijd over te praten.
*Afgelopen zaterdag is er een goede werkdag geweest ondanks het slechte weer. Helaas
weinig reacties op oproep om te helpen.
*Bouwvergunningen: Vergeet de afmetingen niet. De tunnelkassen vallen onder dezelfde 10%
regeling als de gewone kassen.
*Adreswijzigingen: Geef dit altijd aan het bestuur door. Dit voorkomt misverstanden.
*Er staan veel tuinen leeg, vraag aan alle leden om dit in gedachten te houden wanneer
iemand uit je netwerk interesse heeft in een volkstuin.
*Aardappelcontracten kunnen bij Öz worden afgehaald.
3. Verslag algemene ledenvergadering19 maart 2018
Geen aanpassingen
4. - Bestuurlijk jaarverslag
Hoogtepunten uit het jaarverslag:
*maanden voor er een overeenkomst was voor het huurcontract.
*droog jaar geweest.
- Verslag afsluiten huurcontract 2019-2028
Een uitgebreid verslag hiervan is te vinden in het voorjaarsbulletin. Het nieuwe contract is
uiteindelijk, na lang onderhandelen, in februari dit jaar pas getekend. De huurverhoging
hebben we moeten accepteren. Winstpunten zijn dat de gemeente alleen huur blijft berekenen
over het door ons verhuurde oppervlak en dat de gemeente de sanering van de daken voor
zijn rekening neemt.
Daar de dijken niet meer in het bruto huuroppervlak van de gemeente zijn inbegrepen, mogen
deze niet meer zonder toestemming van de huurder betreden worden.
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5. A. Financieel verslag
*Huurcontract is getekend met uitstel in februari. Ook de rekening hiervoor is binnen J
*Het verlies in 2018 is veroorzaakt door hogere kosten complexonderhoud en door afboeking
van niet invorderbare opruimkosten. Het komende jaar hoopt de penningmeester deze kosten
laag te kunnen houden.
*Om dit jaar voldoende huur binnen te halen moet er nog 1000m2 worden verhuurd.
*Tuinhuur voor 2020 wordt verhoogd met 0,04 cent. Overige kosten zijn gelijk gehouden aan
de kosten van 2019.
5. B. Verslag kascontrole
Waardering voor de manier waarop de penningmeester de administratie runt. Administratie
is degelijk. Verzoek om contributie tijdig te betalen zodat de vereniging ook weer op tijd haar
rekeningen kan betalen.
6. Financiën
A. Vaststelling begroting
Vastgesteld door toestemming
B. Contributie, tuin en boxhuur
Vastgesteld door toestemming
C. Goedkeuring uitgaven
Goedgekeurd zonder opmerkingen
D. Bezuinigingsvoorstellen
Bezuinigen op versturen tuinbulletin door het te versturen per mail en plaatsing op de
website.
Met deze nieuwe maatregel kan zo’n € 400,- bezuinigd worden. Wie er nog een fysiek bulletin
wil ontvangen kan hiervoor een formuliertje voor invullen.
Ook de acceptgiro’s zullen komen te vervallen ook hier kan € 400,- bezuinigd worden.
Oproep voor een administratie vrijwilliger die Dhr. Janmaat kan ondersteunen. Nu wordt dit
door een boekhouder gedaan. Echter zijn de kosten hiervoor aanzienlijk. Indien iemand
vanuit de vereniging dit zou kunnen oppakken zou daarmee een bezuiniging van € 1000,gerealiseerd worden.
7. Benoeming leden kascontrole
Jan Franz Kuiper, Wiecher Pantjes, Marco de Goede als reserve.
8 . Terreincommissie / Complexbeheer
-Info houten schuur /toiletgebruik / snoeien / onderhoud complex
-Schoonmaak toiletten: vorig jaar is er genoemd tijdens de controle dat er een sanctie
opgelegd zou worden bij verzuim. De sanctie houdt in dat de sleutel wordt ingenomen en de
borg zal worden ingehouden.
-Er wordt nog steeds niet voldoende afwezigheid gemeld bij het onderhoud. Zoals eerder
aangegeven volgt hier een boete voor. Dit vindt u terug in het huishoudelijk regelement.
Neem dus altijd tijdig contact op met het bestuur indien u verhinderd bent
- Onderhoud op eigen eiland op een extra onderhoudsdag. De werkzaamheid zijn: paden,
bermen, baggeren en slootkanten. De eilandvertegenwoordiger zal dit inventariseren.
Volkstuinvereniging “Alphen”
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Het baggeren moet echt goed bijgehouden worden om boetes vanuit hoogheemraadschap
te voorkomen.
- Bewoners zijn aangesproken op het neerleggen van takken voor het versnipperen. Dit
heeft geresulteerd in dat zij helpen bij het versnipperen. Zij zijn er ook op gewezen dat
indien er zomaar takken of afval door buren worden neergelegd er een boete op zal
volgen.
- Tuinbulletin digitaal verstrekken en op website.
Dit scheelt een hoop geld en draagt bij aan de gewenste bezuinigingen.
- Asbestsanering en onderhoud schuren
De gemeente zal zorgdragen voor de asbestsanering van de daken van de schuur.
- Adreswijziging kan doorgeven via formulier of email
- Huurcontract gemeente
Eerste 5 jaar huurverhoging, daarna alleen indexatie.
Extra grond op de dijk valt niet meer onder het complex.
De vervuiler betaalt. Dit betekend dat als iemand de tuin verlaat en laat rotzooi achter nog
wel steeds aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende kosten.
9. Wijzigingen huishoudelijk regelement
*Er is een 2e verplichte onderhoudsdag ingesteld met 1 stem tegen.
*Met betrekking tot de aanpassing van art. 25:
Het is niet mogelijk dat bij het verlaten van de tuin een schoon-grondverklaring afgegeven kan
worden. Dit is helaas niet mogelijk daar er verborgen vervuiling aanwezig kan zijn dat pas
later wordt aangetroffen. Het bestuur gaat deze regel duidelijker formuleren en vermeldt dit
nog in het bulletin. Voor vervuiling door het dumpen van drugsafval door derden kunnen
leden nooit aansprakelijk gesteld worden.
10. Bestuursverkiezing
Dennis Kiewiet is gekozen.Harrie van de Wal is gekozen.
Voorzitter Eben stelt zich opnieuw verkiesbaar en is hierbij herkozen.
11. Rondvraag
*Parkeerterrein is weer stuk gereden. Dit wordt meegenomen in het onderhoud. Richting pad
A, daar is het parkeerterrein meer blubber en gras dan parkeerterrein.
*Zijn er kosten verbonden aan het ontvangen van een papieren tuinbulletin?
Nee hier zijn geen kosten aan verbonden.
12.Sluiting
Afgesloten door Gert de Geest om 21.15 uur.

Volkstuinvereniging “Alphen”
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Terreincommissie en eilandvertegenwoordigers
In het onderstaande schema vindt u de leden van de terreincommissie en de personen die als
eilandvertegenwoordiger optreden. U ziet dat we hier op verschillende eilanden nog steeds op
zoek zijn naar vertegenwoordigers. Geeft u op voor een vacante functie!
Samenstelling terreincommissie per 1-1-2019
A02
W. Nulkes
Telefoonnr.
B16
J. Kuiper
C02
A. Aouriouer
D
M. De Goede
E7/E15 W.G. Zuidam/ W. Pantjes
F05
H. van der Wal
G02
E. Ulusoy (ook eiland H)
I
Moni Ghaoui
J
vacant
K1
E.H. Thesing
L2
R. Durmaz
M
J. Smit
N
C. Chemlalli
O
vacant
P10
T.H. Pijper
P 07 G. H. de Geest
S6a
D.J.v. Vliet

440323

06-30525300
06-45922555
06-82218389
06-30630618
06-23777340
06-15276605
06-33042865
06-55776560

EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV
EV

412460

06-28793878
0624264519
06-30162450
06-53714896

EV
EV
EV
EV

445980
430460

06-27413877

EV

06-55598481

EV

Zuidam 491039

In het kader van de privacywetgeving hebben wij bovengenoemde leden toestemming gevraagd hun telefoonnummer te
mogen publiceren. Indien niet akkoord, alsnog dit melden.

Veiligheid in de Ridderbuurt
Vele tuinders, waaronder ikzelf, gaan op de fiets naar hun volkstuin. Een heerlijke fietstocht
over een mooie Ridderbuurt met veel wilde bloemen en planten. Je rekent op een ontspannen
fietstochtje. Maar ……
Ondanks de mooie tocht kiezen vele andere tuinders, van zowel VTV Alphen als VTV
Ridderspoor, ervoor om de auto te gebruiken op weg naar hun volkstuin.
In dit artikel geen waardeoordeel hierover, maar wel een verzoek aan alle autogebruikers. De
Ridderbuurt is op een aantal plaatsen erg smal. Voor het passeren van andere voertuigen zijn
“passeerplekken” gemaakt, maar denkt u er aan dat bij het inhalen van fietsers en voetgangers
de ruimte beperkt is.
Het overkomt mij regelmatig dat ik ingehaald wordt door een auto met een veel te hoge
snelheid. De schrikreactie kon in sommige gevallen leiden tot een val in de sloot.
Verzoek dan ook aan alle automobilisten:
Rijdt langzaam op het moment dat u een voetganger of fietser inhaalt!
Zij zullen u zeker dankbaar zijn.
Alleen door met elkaar rekening te houden, kunnen we, ieder op zijn eigen wijze, veilig op
onze volkstuin komen.

Volkstuinvereniging “Alphen”
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Onderhoudsschema VTV Alphen 2019
Let op:
§

Werktijden van 09.00 uur tot 11.45 uur.
Vanaf 08.45 uur is er koffie/thee in de Houten schuur.

Volkstuinvereniging “Alphen”
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De bloemenklok van John Bontje
Nieuws van VTV Spoorzicht

Sinds Boskoper John is gepensioneerd zit hij niet stil. De kennis van bloemen en planten heeft
hij opgebouwd door de jaren heen o.a. door zijn werk in een exportbedrijf met bomen en
planten.
Hij kwam op het idee nadat hij zich had ingelezen over de bekende Zweedse wetenschapper
Carl Linnaeus. Die had toentertijd al door dat er verschillende bloemen op een bepaalde tijd
van de dag opengaan. Als je ze in de goede volgorde plaatst ontstaat er een werkende klok
waarbij elk uur een andere bloem open gaat.

o

Nadat John alle berekeningen heeft gemaakt kon hij aan de slag. Zo heeft hij 12 grote
plantenbakken gemaakt en deze opgemaakt met bloemen die opengaan om die tijd. De
Poolster is de zonnewijzer die de tijd aangeeft. Dat is te zien door middel van de schaduw. Om
de klok goed te laten lopen moet de pijl van de zonnewijzer precies op 52 graden staan, want
Alphen aan den Rijn staat op de 52ste breedtegraad.
Er zijn ruim 50 soorten bloemen in de vakken verdeeld. In de maanden mei, juni en begin juli
is de klok een prachtige bloemenzee.
Het is de moeite waard om na een mooie fietstocht door
de polder een kijkje te nemen bij de bloemenklok. John
Bontje is daar regelmatig te vinden om alles goed bij te
houden.

foto’s: John Bontje

Adres:
Tuinvereniging Spoorzicht, Rietveldsepad 2,
2408 ZH Alphen aan den Rijn.
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Aangepast tuinieren bij VTV Spoorzicht
Onze zustervereniging VTV Spoorzicht biedt tuinders met een beperking de mogelijkheid om
hun tuinhobby te beoefenen. Op het terrein van de vereniging aan het Rietveldsepad zijn
daarvoor vier speciale bakken op hoogte gereed gemaakt. Op zaterdag 18 mei vond om 10.00
uur de opening van “Aangepast Tuinieren” plaats door wethouder Han de Jager.
Dit voorjaar is er door een groep vrijwilligers van Tuinvereniging Spoorzicht gewerkt om
bakken te realiseren, die mensen met een beperking in staat stellen een eigen tuin met
groente te onderhouden en zo hun tuinhobby te (blijven) beoefenen. Onder de naam
“Aangepast Tuinieren” stelt de vereniging vier bakken van 2 bij 5 meter beschikbaar, die met
grond zijn gevuld en direct te gebruiken zijn.
De vier bakken staan op een onderstel met een hoogte van 71 centimeter op een mooi
betegeld plateau, waardoor de tuinder niet hoeft bukken en er gemakkelijk met een
scootmobiel bij kan. Tevens staat dichtbij een waterpomp, zodat in geval van droogte
moeiteloos water is op te pompen. Het plateau voor “Aangepast Tuinieren” ligt vooraan bij de
parkeerplaats en is direct bereikbaar. Bij de opening waren ook aanwezig wethouder Leo
Maat en mevrouw Yvonne Bakker van de afdeling Vastgoedmanagement.
Volgens voorzitter Rob Brederode van
Tuinvereniging Spoorzicht is tuinieren een
hobby die mensen gezond houdt en veel
sociale contacten oplevert. “Wij hopen dat wij
met ons project “Aangepast Tuinieren”
mensen een plezier kunnen doen die anders
nooit op het idee van een eigen tuintje in de
natuur zouden komen. Uit onderzoek is
gebleken dat ouderen langer gezond blijven
als ze actief blijven door zelf te tuinieren en
verse en gezonde groenten kweken. Door in
de natuur te werken met de vele vogels
brengt een mens echt tot rust. Ook voelen
mensen zich minder eenzaam vanwege de vele sociale contacten op onze vereniging. Wij
hebben gelukkig veel leden die voor elkaar klaar staan en een handje helpen.”
“Door de enorme inzet van onze vaste dinsdagochtendploeg is “Aangepast Tuinieren” in korte
tijd gerealiseerd. De vereniging is trots op de saamhorigheid en het sociaal gevoel van de
leden die met veel energie dit project hebben neergezet. Hierdoor kunnen wij Alphenaren met
een beperking toch een mogelijkheid bieden om te tuinieren.”
Bron: www.Alphens.nl

Wist u dat?
•
•
•
•

Er nog steeds tuinen te huur zijn. Ook kleine tuinen (100 m2 )
Informatie bij W. Nulkes.
Er veel nieuwe informatie te vinden is op de website Met een nieuwe webmaster, zijn
er regelmatig veranderingen.
Inmiddels zijn er ook veel fraaie tuinen te bewonderen op ons complex.
Binnenkort zal er nog een wedstrijd uitgeschreven worden.
Houd hiervoor het mededelingenbord bij ons clubgebouw in de gaten.
Volkstuinvereniging “Alphen”
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Tenslotte
Aan het einde van dit bulletin een kort woordje namens de redactie.
Naast de vele mededelingen van bestuur en agendastukken is dit blad natuurlijk ook een
mogelijkheid om mede-tuinders te informeren over interessante artikelen betreffende een
moestuin.
Dit was het eerste tuinbulletin van VTV Alphen dat digitaal verspreid is onder haar leden.
We hopen dat alle leden hun emailadres bij het bestuur achterlaten, zodat een volgnd bulletin
bij nog meer leden in de digitale brievenbus valt.
Komt u deze zomer nog vermeldenswaardige zaken tegen? Schrijf er iets over en stuur het
ons toe (info@vtvalphen.nl).
Voor nu wensen wij u allen een goede zomer toe. We hopen de komende maanden veel
tuinders op ons complex te ontmoeten die met veel enthousiasme de moestuin een stralend
uiterlijk komen geven. Veel tuinplezier en succes toegewenst.
Namens de redactie,
Gert de Geest

Het volgende tuinbulletin verschijnt in juli 2019.

Het volgende tuinbulletin verschijnt in oktober 2019
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