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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
Voorzitter: Eben Thesing, 
Mobiel: 06-28793878 
E-mail: thesingeben@gmail.com   
 
Ondersteuning Secretarieel werk:  
Vacant 
E-mail: info@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  
 
Complex Onderhoud en Tuinuitgifte: 
Willem Nulkes, 
Mobiel: 06-30525300 
E-mail: tuinuitgifte@vtvalphen.nl	
	
Lid en Complex onderhoud: 
Harrie van der Wal 
Mobiel: 06-15276605 
Email: harrievanderwal@outlook.com  
 
 
 
 
 
 

 
Aardappelteeltcontrole: 
Bestuur VTV Alphen 
E-mail: 	info@vtvalphen.nl		
 
Bouwvergunningen: Esat Ulusoy, 
Mobiel: 06-33042865 
E-mail: bouwvergunning@vtvalphen.nl	
	
Lid en ICT-ondersteuner: Dennis Kiewiet 
Mobiel: 06-21255612 
Email: dennis.kiewiet42@gmail.com  
 
Bestuurslid en 2e Penningmeester: 
Moni Ghaoui 
Mobiel:  06-55776560 
E-mail: mghaoui@gmail.com  
 
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  
 
Tuinieren in Corona periode. 
Een volkstuin ….….. groen waar je wat mee mag doen!!! 
Na de persconferentie van 28 September 2020 zijn er enkele wijzingen in de maatregelen 
gekomen. De regels voor onze volkstuin kun je lezen op flyers die op de verschillende 
toegangsplekken van ons complex zijn opgehangen. Houd je zoveel mogelijk aan de voorschriften, 
op deze wijze hopen we te voorkomen dat er op ons tuincomplex meer besmettingen zullen plaats 
vinden.  
Ja de vraag naar volkstuinen in coronatijd is geëxplodeerd, sinds de coronacrisis is de stormloop op 
tuintjes nog groter, zo ook bij onze tuinvereniging. Willem Nulkes moet diegenen die om een tuin 
komen vragen, teleurstellen. Dit om reden dat er geen tuinen meer beschikbaar zijn en er zijn 
wachttijden ontstaan. Mensen hebben meer vrijetijd beschikbaar als ze moeten thuiswerken en 
tuinieren is erg coronaproof. De 1.5 meter afstand is op de tuin niet moeilijk, want je hebt hier 100 
of 200 vierkante meter voor jezelf. Ondanks de strenge maatregelen van de overheid waren we 
toch blij dat wij op de tuin mochten komen om te tuinieren. Vele leden lieten zich niet 
weerhouden om lekker op de tuin te zijn en hebben weer van alles geplant. De één aardappelen, 
tomaten, uien, …. , noem maar op.  
Het schijnt dat dit seizoen een goed bonenjaar is geweest. Je hoorde in de wandelgangen dat veel 
tuinders bij familie en buren gevraagd hebben of ze nog bonen willen. Er werd volop getuinierd op 
het complex. 
Ook het gezamenlijk onderhoud ging, ondanks enig uitstel en verplaatsing van data, gewoon door. 
Vele leden hebben hun steentje bijgedragen en ook aan het eilandonderhoud, de tweede 
werkochtend, is goed gehoor gegeven. Ja, in deze coronaperiode van zoveel mogelijk thuisblijven, 
is tuinieren een bezigheid wat gewoon door kan gaan en je blijft sociaal contact houden met je 
mede-tuinders. Het tuinseizoen is zo goed als voorbij. We hebben mooie warme dagen gehad, 
soms zelfs te warm.  
De tijd breekt aan om de tuin winterklaar te maken. Dat kan uit verschillende zaken bestaan en is 
voor eenieder verschillend. We hoeven niet meer te zeggen wat er zoal gedaan moet worden.   
Vele leden van onze tuinvereniging tuinieren al vele jaren op ons complex en weten precies wat ze 
moeten doen om de tuin winterklaar te maken. Lees ook verder in dit bulletin over de 
najaarscontrole, de schouw en het verwerken van snoeiafval.  
Helaas weten we niet hoelang deze coronaperiode nog gaat duren, maar hopelijk komt er snel een 
einde aan. Ik wil iedereen meegeven: “Blijf met veel plezier je tuin goed bijhouden, zodat je het 
volgende seizoen, in het voorjaar 2021, weer vlot kunt beginnen met zaaien en planten. Hou je 
vooral aan de coronamaatregelen. Doe dit voor zowel jezelf als voor je mede-tuinder.“                                                                                                
 
Uw voorzitter,   
E. Thesing 
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Mededelingen van het Bestuur 
 
De coronacrisis 
Na een zomer waarin we steeds meer vrijheden kregen is het najaar begonnen met 
beperkende maatregelen. Het coronavirus zijn we nog niet kwijt en het aantal besmettingen loopt, 
op het moment van schrijven, nog dagelijks op. Ook voor de vereniging heeft dit natuurlijk 
gevolgen. De Algemene ledenvergadering is, na uitgesteld te zijn naar oktober, met inachtneming 
van alle coronaregels toch op 12 oktober 2020 doorgegaan. Fijn dat er toch een aantal leden 
aanwezig konden zijn en dat we het nieuwe bestuurslid Moni Ghaoui hebben kunnen benoemen 
en de aanpassingen van het Huishoudelijke reglement hebben kunnen laten ingaan.  
Bedenk echter steeds: “Het virus is niet weg, het is nog onder ons!” 
Noodzakelijke maatregelen die we met elkaar moeten naleven en waar we persoonlijk 
verantwoordelijk voor zijn. We weten allemaal dat, zolang er geen vaccin is tegen dit virus, we een 
groot aantal maatregelen zullen moeten blijven naleven. Als bestuur van VTV Alphen willen wij u 
allen dan ook met klem vragen om de door de overheid opgelegde maatregelen strikt te blijven 
volgen. Houdt de informatie van de overheid nauwlettend in de gaten en houdt u aan deze 
afspraken. 
De juiste informatie is altijd te vinden op de website: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-
tegen-het-coronavirus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We rekenen als bestuur van VTV Alphen op uw medewerking tijdens uw aanwezigheid op het 
tuincomplex. Spreek zo mogelijk ook uw mede-tuinders hierop aan.  
 
Bodemonderzoek Volkstuincomplex Volkstuinvereniging Alphen 
Van de Omgevingsdienst Midden-Holland heeft het bestuur een brief gekregen over een 
onderzoek naar lood in de volkstuinen. 
In week 43 komen zij langs op woensdag 21 oktober, donderdag 22 oktober en vrijdag 23 oktober 
om dit onderzoek uit te voeren. In totaal is er 2,5 tot 3 werkdagen gerekend voor dit veldwerk.  
Het bestuur heeft het onderzoeksbureau voor drie dagen toegang gegeven tot de tuinen op ons 
complex. De werkzaamheden zullen op 21 oktober starten om 08:00 en aanspreekpunt is 
veldmedewerker Carolien. Een bestuurslid van de vereniging zal ook aanwezig zijn. 
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Er zal op alle paden, geheel willekeurig, op verschillende tuinen 
een monster worden genomen van de grond.  De 
werkzaamheden zullen zonder schade uitgevoerd kunnen 
worden, omdat men maximaal 0,3 meter onder het maaiveld de 
boringen zal zetten met een diameter van 12 cm). 
De veldwerkers zullen uiteraard rekening houden met de teelt 
van groente en fruit.	 
Zij zullen op 21 oktober starten met de werkzaamheden om 
08:00 uur en aanspreekpunt is veldmedewerker Carolien. 
De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door het bedrijf Tauw bv.  
Wij rekenen op uw medewerking. 
 
Onderhoudswerkzaamheden op ons complex 
In de afgelopen maanden zijn er vanaf 1 juli 2020 weer 
onderhoudswerkzaamheden op ons complex uitgevoerd. Dit is op een aantal 
plaatsen ook goed te zien. Er is vooral langs en aan de paden en bij de 
parkeerplaatsen van enkele eilanden veel werk verzet. Hartelijk dank hiervoor. 
Verderop in het tuinbulletin vindt u het onderhoudsschema voor de laatste maanden van het jaar. 
Door de uitgestelde werkochtenden in het begin van het jaar, loop het nu door tot in de maand 
november 2020. Gedurende de periode van de corona-crisis is werken met meer dan drie 
personen niet mogelijk, maar eenieder kan individueel ook zijn steentje bijdragen door langs de 
paden en op de parkeerplaatsen enig snoeiwerk te verrichten of onkruid te verwijderen. 
Ook hier geldt: “Samen moeten we dit werk verrichten.” 
 
Gebruik van het toilet  
Sinds 1 juli 2020 zijn de toiletten weer geopend. We willen vooral de gebruikers/sleutelhouders 
met klem vragen het schoonmaakrooster goed te lezen. Het is in de afgelopen periode 
meerder malen voorgekomen dat er onvoldoende werd schoongemaakt. Zeker in deze 
corona-periode is dit juist een eerste vereiste. Hygiëne in het toiletgebouw.  
Voor vragen en/of opmerkingen over het rooster kun je contact opnemen met Moni Ghaoui, hij 
maakt de roosters. Dit rooster hangt in het toiletgebouw en op het mededelingenbord. 
Wordt er niet schoongemaakt, dan volgt mogelijk een sanctie: sleutel inleveren en borg wordt niet 
terugbetaald. 
 
Najaarscontrole op het complex  
Op zaterdag 17 oktober is een begin gemaakt met de najaarscontrole en schouw van 
de watergangen op ons complex. In november komt het Hoogheemraadschap van 
Rijnland voor de officiële schouw van alle watergangen.   
Bij de tuincontrole zal vooral gelet worden of de tuin reeds winterklaar is. Dit houdt in dat er 
weinig tot geen onkruid staat, dat de restanten van zomergroenten en bonenstaken zijn 
opgeruimd. Rondom de kas en de schuur zoveel mogelijk alle losliggende materialen zijn 
opgeruimd en rommel is afgevoerd. Uw tuin is dan klaar en bestand tegen mogelijke 
najaarsstormen. Heeft u een zogenaamde “tomatenkas” of tunnelkas op de tuin? Lees dan het 
artikel hieronder goed! Mochten er onvolkomenheden op uw tuin worden geconstateerd, dan 
krijgt u dit per brief of email van het bestuur te horen. Er wordt in de brief duidelijk omschreven 
wat er gedaan moet worden en voor welke datum. Er komt een zogenaamde na-controle. 
In de gevallen waar geen reactie of actie wordt ondernomen, zijn we genoodzaakt na de her-
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controle de huurder uit te nodigen voor een gesprek en duidelijke afspraken te maken en deze 
vast te leggen.  Wordt hier niet aan voldaan, dan zullen we helaas tot de procedure van opzegging 
van de tuinhuur moeten overgaan. Een maatregel die wij niet graag uitvoeren, maar helaas soms 
wel noodzakelijk is. Neem dus altijd goed notie van de brief die u ontvangt en neem bij 
onduidelijkheid contact op met het bestuur. Dit voorkomt veel ergernis bij leden en bestuur. 
 
Tomatenkassen, tunnelkassen, tunnels.  Wat zijn de regels? 
In ons vorige bulletin hebben we kunnen mededelen dat we een afspraak hebben gemaakt met de 
gemeente Alphen aan den Rijn, onze verhuurder van het complex, over deze kassen. 
De regel is dat dit soort kassen gedurende de periode van 1 april tot en met 31 oktober op uw tuin mogen 
staan zonder hiervoor een bouwvergunning te hoeven aanvragen. 
Staan deze kassen er ook buiten deze periode, dan moet u hiervoor bij Esat Ulusoy een bouwvergunning 
aanvragen. Dit brengt kosten met zich mee.  
Dus alle tunnelkassen, tomatenkassen ed. zonder bouwvergunning moeten voor 1 november 2020 zijn 
afgebroken en verwijderd van uw tuin. Het frame mag blijven staan! 
 
 
  
   
 
 
Wachtlijst voor verhuur van tuinen 
Dat het tuinieren een populaire bezigheid is geworden, zeker nu met de coronacrisis, hebben we 
als bestuur van VTV Alphen ook gemerkt. We hebben deze zomer veel aanvragen gekregen om 
een tuin te mogen huren. Dit aantal aanvragen was zelfs zo groot dat er momenteel nog steeds 
een wachtlijst is voor een tuin. Momenteel hebben we nog vijftien gegadigden op de wachtlijst 
staan. Mocht u overwegen om te stoppen met tuinieren? Laat het ons weten, dan kunnen we een 
toekomstig lid wellicht iets in het vooruitzicht stellen. 
 
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. 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). 
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Aangepast Onderhoudsschema 2020 
We hebben in het resterende deel van het jaar zoveel mogelijk momenten 
ingeroosterd en laten de werkzaamheden tot in november doorlopen.  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.  
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 hangt ook op het publicatiebord bij de Houten schuur. We 
rekenen in het resterende deel van dit jaar weer op uw komst. Noteer de juiste data opnieuw in 
uw agenda.  
 
Ledennieuws  
We hebben de volgende nieuwe leden: 
M07  M. van Lieshout 
F 05C  D. Go 
F 05  A J. van Berkel 
R 06  A R. Al Nawaki 
	 	 	 	 	 	 	
Helaas zijn er de volgende opzeggingen: 
F 05A  S. van der Wal,  
R 06A A. Hussain  
 
Er zijn momenteel geen tuinen vrij voor de verhuur en er staan veertien mogelijke huurders op de 
wachtlijst. De leden die op de wachtlijst staan, zijn voorlopig ook in de ledenadministratie 
opgenomen, zodat ze ook de nieuwsbrieven en het bulletin ontvangen. 
 
Diversen 
Graag ontvangen wij ook de gegevens van de medetuinders; mensen die u regelmatig helpen op 
de tuin en niet tot hetzelfde huishouden behoren.   
Inmiddels hebben we van zo'n 16 leden nog geen mailadres ontvangen. 
  
Insturen foto’s voor onze website 
Ons 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. 
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Terreincommissie en eilandvertegenwoordigers per 1-1-2020 
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! 
 

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

Graag zien we ook op de eilanden waar nog geen vertegenwoordiger is een eilandvertegen-
woordiger. Meld u aan! 
 
Complexonderhoud en snoeien in de winter 2020/2021 
Gedurende de winterperiode zijn we van plan op een aantal zaterdagochtenden groot onderhoud 
aan de bosschages te gaan verrichten. Ook hier kunnen we natuurlijk hulp bij gebruiken. Heeft u 
de komende wintermaanden enkele momenten vrij?  
Geef dit door aan Gert de Geest, zodat we mogelijk een beroep op uw hulp kunnen doen als we 
aan de slag gaan. Het betreft vooral takken verslepen en opruimen van de gezaagde bomen. Dit 
kan via: info@vtvalphen.nl of 06-23817870 
 
 
Snoeihout op de betonplaten.  
Wanneer er gedurende de wintermaanden snoeiwerkzaamheden op ons complex plaats vinden, 
zullen de takken op de verschillende betonplaten worden gedeponeerd. Deze zullen tijdens de  
versnipperdag” in maart worden verwerkt. Het is niet toegestaan in deze takkenstapels zonder 
toestemming te gaan zagen en er hout voor de kachel uit te halen. In overleg is er natuurlijk van 
alles mogelijk. Wordt dit, zonder overleg, toch gedaan, dan zal het bestuur hiervoor passende 
maatregelen nemen! 

A02	 W.	Nulkes	 	 Telefoonnr.		 	 440323		 06-30525300	 						EV	
B16	 J.	Kuiper	 	 	 	 	 	 	 06-45922555	 						EV	
C02	 A.	Aouriouer						 	 	 	 	 	 	 06-82218389	 						EV	 	
D	 M.	De	Goede	 	 	 	 	 	 	 06-30630618	 						EV	 	
E7/E15	W.G.	Zuidam/	W.	Pantjes																				 Zuidam		491039		 06-23777340	 						EV	
F05	 H.	van	der	Wal	 	 	 	 	 	 	 06-15276605													EV	
G02	 E.	Ulusoy	(ook	eiland	H)	 	 	 	 	 	 06-33042865	 						EV	 	
I	 Moni	Ghaoui	 	 	 	 	 	 	 06-55776560	 						EV	
J	 Moni	Chaoui	 	 	 	 	 	 	 06-55776560	 						EV	
K1	 E.H.	Thesing	 	 	 	 															412460	 														06-28793878	 						EV	
L2	 R.	Durmaz	 	 	 	 	 	 	 0624264519	 						EV	 	
M	 J.	Smit	 	 	 	 	 	 	 	 06-30162450	 						EV	 	
N	 vacant	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						EV	
O	 vacant	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						EV	 	
P10	 T.H.	Pijper	 	 	 	 	 	445980				 06-27413877	 						EV	
P	07							G.	H.	de	Geest	 	 	 	 	 	430460	 	 	 						Bestuur	
R	 vacant	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						EV	
S6a	 D.J.	van	Vliet	 	 	 	 	 	 	 06-55598481	 						EV	
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Vanaf 1 december mag er weer snoeihout op de betonplaten worden gelegd vanaf uw tuin. Denkt 
u eraan dat maisplanten, graspollen, riet en struiken met kluit, geen snoeiafval zijn! De 
versnippermachine loopt door deze rottende plantenresten vast. De 
afgelopen jaren hebben we ook gemerkt dat er veel snoeihout vanaf andere 
plaatsen en door bewoners van de Ridderbuurt op ons terrein wordt 
gegooid. Mocht u dit zien, geef dit door aan het bestuur. Wij kunnen de 
betreffende personen hierop aanspreken en zo mogelijk passende 
maatregelen nemen. De kosten voor het versnipperen worden hierdoor 
voor de vereniging onnodig verhoogd. Snoeiafval kan altijd gratis worden 
gebracht naar het afvalstation Limes van de Gemeente Alphen aan den Rijn. 
 
 
 
Stookperiode kachels 
Nu de dagen weer wat kouder beginnen te worden en een aantal van onze leden 
toch nog regelmatig op hun tuin aan het werk zijn, zullen ook de kachels weer 
gestookt gaan worden. Wij willen u allen erop wijzen dat, conform het Huishoudelijk 
reglement, dit alleen mag in de periode van 15 oktober t/m 21 maart. Tevens willen 
we u verzoeken alleen ‘schoon’ en gedroogd hout te gebruiken. Dat is ongeverfd hout wat 
minimaal éen jaar heeft gedroogd. Stook vooral geen pas gezaagde takken van struiken en bomen, 
dit geeft erg veel rookoverlast.  
Ook het stoken van pallet-hout is niet toegestaan. Dit hout bevat vaak veel hars en kan ook resten 
van chemische stoffen bevatten die erop vervoerd zijn. Dit geeft luchtverontreiniging. De 
bewoners van de Ridderbuurt kunnen hierover klagen bij de afdeling handhaving van de 
Gemeente.  
Daarnaast dient elke kachel voorzien te zijn van de juiste rookkanalen en afvoervanuit het 
tuinhuis. De toezichthouder van de Gemeente Alphen aan den Rijn controleert hier 
regelmatig op! Tijdens de winterperiode zal het bestuur hierop zo veel als mogelijk 
is toezien. Overtreding van de regels kan een stookverbod tot gevolg hebben! 
 
Vergadering zusterverenigingen 
Op 10 november 2020 vindt de jaarlijkse vergadering met onze zusterverenigingen plaats. Wij 
willen hier gezamenlijk overleggen over zaken die alle tuinverenigingen in de Gemeente Alphen 
aan den Rijn betreffen. Mocht u nog suggesties hebben die we hier kunnen bespreken?  
Meld het ons. 
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ALGEMENE	LEDENVERGADERING	12	OKTOBER	2020	

	
Aanwezig vanuit het bestuur: Gert de Geest, Ad Janmaat, Willem Nulkes, Harry van de Wal, Eben Thesing en 
                Esat Ulusoy 
Afwezig: Dennis Kiewiet 
Aanwezigen: 21 incl. bestuur en notulist | Van de aangemelde leden waren er 6 afwezig waarvan 3 met bericht.  
Notulist: Esther Thesing 
 
1. Opening  Welkom door Gert de Geest 
2. Mededelingen en vaststelling agenda 
- Agenda in huidige volgorde vastgesteld 
- geen overlijden afgelopen jaar ; enkele leden hebben hun huur op moeten zeggen vanwege afnemende gezondheid. 
- verhuizing / adreswijziging graag via de mail doorgeven aan de penningmeester 
- aardappelcontracten afgelopen jaar, kleine probleempjes, het bestuur heeft streng de regels gehanteerd. Houd 
  rekening met een accurate tekening en de uiterste inleverdatum 
- bouwvergunningen kunnen nog steeds naar Esat, Esat is goed op de hoogte van de laatste regels en voorwaarden 
- wijziging vanuit de gemeente: groene tunnelkassen mogen staan tussen 1 april en 1 november, daarna zijn ze  
  vergunningplichtig.   
- 21, 22 en 23 oktober wordt er door een ingenieursbureau een loodonderzoek gedaan. Op elk eiland zal er willekeurig  
  met een grondboor grond geboord worden. Eben zal de eerste dag aanwezig zijn hierbij. Voor vragen kun je je tot  
  hem wenden.  
- opmerking van Moni m.b.t. de toiletten: de schoonmaakbeurten worden niet altijd nageleefd. Met name in deze  
  periode is dit zeer wenselijk dat een ieder zijn beurt voor het schoonmaken van het toilet ook nakomt.  
- vergadering terreincommissie zal uitgesteld worden tot het voorjaar, uiteraard kan het bestuur benaderd worden  
  voor dringende zaken.  
3. Verslag algemene ledenvergadering 21 maart 2019 Zie Zomer-editie van het Tuinbulletin 2019.  
Toevoeging door de penningmeester: er was een oproep gedaan voor assistentie bij de administratie. Deze hulp is 
geboden. Ad was hier heel blij mee.  
4. Bestuurlijk jaarverslag 2019 Zie Tuinbulletin 1 van 2020  
Bestuurlijk verslag vastgesteld zoals gepresenteerd. Wel graag nog aandacht voor de vacature in het bestuur voor de 
functie van secretaris die nog openstaat.  
5. a. Financieel verslag penningmeester 
         Er zijn geen vragen over het verslag en akkoord. 
         Begroting 2021 is niet sluitend omdat een klein verlies acceptabel is gezien de reserves. In voorgaande jaren is dit 
         ook zo gedaan. De begroting voor 2019 was negatief 610; doordat de kosten lager waren dan begroot, konden we  
        toch met een winst afsluiten. Voor 2020 zal het begrootte verlies ook meevallen omdat er meer tuinen zijn  
        verhuurd dan verwacht. 
    b. Verslag kascontrole commissie  
         Door Marco de Goede: kascontrole is al in maart gedaan. Ander lid kascontrole, Wiecher Pantjes, kon niet  
         aanwezig zijn omdat hij inmiddels verhuisd is naar Drenthe. Boekhouding was compleet en was pico bello in orde. 
         Opmerking is wel dat het bijna niet mogelijk is om 100% te verhuren. Dit is reeds aangekaart bij de Gemeente met  
         betrekking tot de huur van het complex. Dit heeft echter geen invloed op de huurprijs van het complex. Enigszins  
         zorgelijk lijkt de begroting voor de beschoeiing, tegenover de kosten 2019. De schoeiing is hier en daar aan  
         vervanging toe; dit is nog niet in 2019 gebeurd. Niet alle beschoeiing is goed geplaatst.      
         Voor 2020 is de begroting voor de beschoeiing € 1.000.   Om straks een hoge kostenpost te voorkomen is het  
         goed om hier nog eens goed naar te kijken.  De penningmeester meldt dat inmiddels op 2 te verhuren tuinen de  
         schoeiing is verbeterd, mede door de inzet van Daan van Vliet en de andere mensen van eiland S. Voor 2020 zijn  
         inmiddels al € 1.000 aan kosten gemaakt.  Inmiddels is er voor verbetering schoeiing van al verhuurde tuinen nog  
         steeds een subsidieregeling;  hiervan wordt weinig gebruik gemaakt. 
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6. a. Vaststelling begroting 2021   - Begroting vastgesteld 
    b. Contributie, tuin- en boxhuur 2021  - Verhoging tuinhuur is goed gekeurd 
    c. Goedkeuring uitgaven    - Uitgaven goedgekeurd 
7. Benoeming leden kascontrolecommissie 
     Marco de Goede, Jan Kuiper, Wim Zuidam als reserve  
8. Terreincommissie/complexbeheer - Info “Clubgebouw in houten schuur”/Toiletgebruik / Snoeien / Onderhoud  
     complex - Adreswijziging en opzegging tuin doorgeven via formulier of email (info@vtvalphen.nl)  
- Toilet-schoonmaak 1x per week, teken het af als je bent geweest. Dit gebeurt niet altijd. Voor wie niet geweest is, of  
   nieuwe leden, deze worden in het nieuwe rooster als eerste ingedeeld.  
- Er is een wens om onder andere de parkeerplaats bij N / A met asfalt door te trekken, er is iemand van  
  Aannemersbedrijf Versluys geweest om de locatie te bekijken. De bedoeling is om duurzaam te verbeteren. Wij  
  wachten nu op de offerte. De gemeente zal gevraagd worden een deel voor haar rekening te nemen.  
- Heeft u last van bomen in de groenstrook, geef het aan bij het bestuur. Dan kunnen we met elkaar kijken wat er  
  mogelijk is. Het is niet toegestaan om zomaar bomen weg te halen. Er is ook contact met de Provincie wat betreft de  
  bomen langs de Zegerbaan.  
- Heb je afval, voer dit dan af naar het ECO-park de Limes en loos dit niet op het complex. 
- De onderhoudsdagen verlopen goed, er worden klussen constructief opgepakt op deze dagen.  
- Soms krijgt het bestuur vragen over verschil in het regelement ten opzichte van het complex verderop. Dit heeft te  
  maken met het bestemmingsplan van de gemeente voor onze vereniging; ons complex heeft als bestemming het  
  kweken van groente; op Ridderspoor 1 is de bestemming ook dagrecreatie. 
9. Wijziging Huishoudelijk Reglement  
- Artikel 23. Wanneer bij vertrek de opruimkosten hoger zijn dan de betaalde borg zullen de gemaakte kosten worden 
   verhaald op de tuinverlater.  
- …. Soms wordt een tuin onderhouden voor iemand. Voor deze mensen wordt het verplicht om lid zonder tuin te  
   worden, maar zij hoeven geen contributie te betalen. Opmerking is hierbij nog wel dat het verstandig is om hierbij te  
   benoemen dat iemand die lid zonder tuin is ook geen stemrecht heeft.  
   Op deze manier blijft het overzichtelijk wie er op het complex mogen zijn.  
- Wanneer je langer dan een maand het tuinieren laat waarnemen, geef dit even door bij het bestuur zodat deze op de  
   hoogte is.  
- Artikel 27 tunnelkassen zijn vergunningplichtig als ze blijven staan tussen 1 november en 1 april. Zij vallen wel onder  
   de 10% regeling met een max. van 20 m2.  
  Onder kassen wordt door onze vereniging verstaan alle bouwsels van 70 cm of hoger met glasbouw.  
- Artikel 30. Bijenkasten zijn zeer populair; omdat het aantal toeneemt heeft het bestuur besloten dat voor het  
  plaatsen van een bijenkast een aanvraag ingediend kan worden. Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan  
   moet worden.  
10. Bestuursverkiezing*  
Het afgelopen jaar heeft Öznur Avci het bestuur verlaten. Öz heeft veel gedaan binnen het bestuur en de vereniging 
waarvoor hartelijk dank en applaus.  
Esat Ulusoy is aftredend, maar heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld en bij deze ook aangenomen.  
Moni Ghaoui is toegetreden tot het bestuur, hij heeft het afgelopen jaar al een aantal zaken opgepakt en gaat de 
penningmeester assisteren als 2e penningmeester. 
 
11. Rondvraag  
- Dijk naar pad eiland E, hier wordt veel vuil gestort. Er staat hier een bord Verboden vuil te storten, dit wordt  
   genegeerd. Zie je dat iemand hier vuil stort dan is het fijn als je iemand hierop aanspreekt, vind je dit vervelend licht 
   dan het bestuur in zodat zij deze persoon kunnen aanspreken.  
- is veel last van ongedierte, voornamelijk ratten. Graag melden als er meer klachten over ongedierte zijn, dan kan het  
   bestuur dit oppakken en vallen plaatsen.  Tuinders wordt verzocht geen brood en etensresten in de sloot te gooien.  
   Meenemen naar huis!      
- er is nog niet door van alle eilanden bekend wie er niet heeft meegedaan. Ad zal de eilandvertegenwoordigers die dit  
  nog niet hebben doorgegeven mailen.  
- er zijn nieuwe maatregelen rondom Corona op het mededelingenbord gehangen. Lees deze goed door en houd je  
  hier waar mogelijk aan.  
12. Sluiting 
Vergadering gesloten om 21.00 uur door Gert 
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Aangepast Onderhoudsschema VTV Alphen 2020  
De 2e onderhoudsdag was gepland door het bestuur en omvat werkzaamheden op het eigen 
eiland, pad, sloot, parkeerplaats en/of groenstrook. Inmiddels is dit gewijzigd in een onderhoud in 
overleg met de eilandvertegenwoordiger. 
Werkzaamheden voor deze ochtend kunnen zijn: 

- Pad ophogen;     - Sloot baggeren en slootkant opschonen; 
- Sloot schonen;    - Bosschages opruimen en mogelijk snoeien; 
- Ruimte bij parkeerplaats opschonen;  - Lege tuinen op het eiland opschonen; 
- Wat verder noodzakelijk is ………….. 

 
Voor deze ochtend gelden de volgende spelregels: 

- Er wordt gezamenlijk gewerkt onder leiding 
van de eilandvertegenwoordiger van 09.00 uur tot 11.45 uur. De werkzaamheden worden 
in onderling overleg uitgevoerd. Er kan ook na overleg met de eilandvertegenwoordiger 
individueel een taak worden uitgevoerd. 

- Er is vooraf geen koffie/thee drinken in het clubgebouw.  
De eilandvertegenwoordiger meldt bij het bestuur welke leden niet aanwezig zijn geweest 
of geen werkzaamheden hebben uitgevoerd. Voor het niet aanwezig zijn geldt de 
boeteregeling, zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement artikel 24. 

- De voorgestelde datum kan gebruikt worden, maar men mag verplaatsen. 
- Wanneer er materialen nodig zijn, bijvoorbeeld zand voor het ophogen van het pad of 

speciaal gereedschap, dan moet men dit vroegtijdig via de eilandvertegenwoordiger bij het 
bestuur aangeven. 

- Deze werkochtend is niet vrijblijvend, maar verplicht. 
 
Rooster voor 2e werkdag (onderhoudswerkzaamheden op eigen eiland): 
Blauw is de gewijzigde datum! 

Eiland Datum 2e onderhoudsdag eigen eiland Datum Complex-onderhoudsdag  
A In overleg met eiland Reeds gedaan 
B In overleg met eiland 31 oktober 2020 
C In overleg met eiland 28 november 2020 
D In overleg met eiland Reeds gedaan 
E In overleg met eiland 14 november  
F In overleg met eiland 14 november 2020 
G Reeds gedaan Reeds gedaan 
H Reeds gedaan Reeds gedaan 
I Reeds gedaan Reeds gedaan 
J Reeds gedaan Reeds gedaan 
K Reeds gedaan Reeds gedaan 
L Reeds gedaan Reeds gedaan 
M Reeds gedaan Reeds gedaan 
N Reeds gedaan Reeds gedaan 
O Reeds gedaan Reeds gedaan 
P Reeds gedaan Reeds gedaan 
R In overleg met eiland 24 oktober 2020 
S Reeds gedaan 10 oktober 2020 
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Aangepast Onderhoudsschema Complex VTV Alphen 2020  

 
Let op: 

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

§ Er is in dit schema rekening gehouden met de feestdagen.  
§ Mocht u op de ingeplande dag niet kunnen? Vooraf een nieuwe afspraak maken met het 

bestuur.  
§ Niet komen op de werkdag resulteert de eerste keer in een boete van € 20,- tweemaal 

achtereen niet verschijnen is € 40,- en de derde maal niet aanwezig kost €‹ 100,- 
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Nieuwsgierig??  
Wat is er aan het begin van de Ridderbuurt in de boerderij gekomen?	 
 
Bij Medisch Kinderdagverblijf Wijland zijn ook kinderen met medische zorg welkom 

Kinderen	vinden	het	vanzelfsprekend.	Opgroeien	en	spelen	met	kinderen	die	medische	zorg	nodig	hebben.	Het	
zijn	vaak	de	ouders	die	moeten	wennen	aan	het	idee.	,,Maar	na	een	tijdje	vinden	ook	zij	het	heel	gewoon.’’	Irene	
Vogel	en	Malou	Jonker	van	Kombino	Kinderopvang	hebben	er	ervaring	mee.	Deze	maand	zijn	ze,	samen	met	Junis	
Kinderopvang,	Medisch	Kinderdagverblijf	Wijland,	in	de	Alphense	Ridderbuurt	gestart.	
	
Je	gunt	elk	kind	zo’n	plek	om	op	te	groeien:	een	boerderij	met	pipowagens	in	de	tuin,	scharrelkippen	en	een	
haan,	een	leerzaam	voedselbos	met	een	moestuin	die	mooie	pompoenen	oplevert	voor	een	heerlijke	
pompoensoep	en	met	druiven	voor	gezonde	druivensap.	Maar	ook	het	interieur	van	het	gloednieuwe	Medisch	
Kinderdagverblijf	mag	er	zijn.		

1	oktober	zijn	ze	van	start	gegaan.	Aanmeldingen	voor	kinderen	met	zorg	zijn	er	nog	niet.	,,Maar	daar	is	ook	nog	
niet	echt	reclame	voor	gemaakt’’,	zegt	Irene	Vogel,	initiatiefneemster	en	eigenaar	van	de	boerderij.	,,We	hopen	
dat	ouders	er	lucht	van	krijgen.	Eindelijk	kunnen	ze	hun	kind	brengen.’’	
	
Medische	Zorg	
In	2003	was	Vogel	kinderverpleegkundige	en	zag	ze	kinderen	die	vanwege	de	medische	zorg	niet	naar	de	opvang	
mochten.	,,Ik	was	een	alleenstaande	moeder	met	twee	kinderen	en	ben	toen	voor	mezelf	begonnen	met	mijn	
eigen	kinderen	en	één	kind	dat	medische	zorg	nodig	had.’’	Dat	was	in	haar	voormalige	woonplaats	Zoetermeer.	
Inmiddels	is	er	ook	in	Den	Haag	een	Medisch	Kinderdagverblijf.	De	locaties	Zoetermeer	en	Den	Haag	worden	
gerund	door	compagnon	Malou	Jonker.		
Gevraagd	om	welke	medische	zorg	het	gaat,	zegt	Vogel:	“Kinderen	met	sondevoeding,	hartproblemen,	
spierziekte,	het	kan	van	alles	zijn.’’	Zelf	vindt	ze	dat	in	een	groep	van	vijftien	kinderen	er	vijf	kinderen	kunnen	
zijn	die	medische	zorg	nodig	hebben.	Ze	laat	weten	dat,	nu	ze	de	60	is	gepasseerd,	ze	zich	geleidelijk	aan	wil	
terugtrekken	en	de	leiding	aan	Malou	over	wil	laten.	
	
Buiten	slapen	
Kennelijk	kruipt	het	bloed	waar	het	niet	gaan	kan.	Anderhalf	jaar	geleden	kocht	ze	in	de	Ridderbuurt	in	Alphen	
een	boerderij.	,,Het	lijkt	een	beetje	op	‘Ik	vertrek’’’,	lacht	Vogel.	,,Ik	wilde	weg	uit	Zoetermeer.	Ze	‘emigreerde’	
naar	Alphen,	waar	ze	naar	eigen	zeggen	nog	nooit	geweest	was.	,,Ik	wilde	hier	een	Medisch	Kinderdagverblijf	
beginnen,	maar	ik	vond	het	wel	zo	netjes	om	eerst	contact	met	Junis	te	zoeken.’’	Ze	zegt	in	het	verleden	al	eerder	
met	Junis	te	hebben	gewerkt	en	is	blij	met	de	samenwerking	die	nu	tot	stand	is	gekomen.	
Intussen	is	de	grote	stal	van	de	boerderij	van	top	tot	teen	gerestaureerd.	,,Tot	aan	de	dakpannen	aan	toe.’’	De	
begane	grond	is	gereserveerd	voor	het	kinderdagverblijf.	Buiten,	op	de	nieuw	aangelegde	veranda,	staan	vier	
stapelbedjes.	,,De	kinderen	kunnen	buiten	slapen’’,	zegt	Malou	Jonker.	,,Dat	doen	ze	op	de	andere	locaties	ook.	
Het	is	heel	gezond.	Ouders	zijn	er	enthousiast	over.	Ze	slapen	veel	langer.’’		

Smorenburg	en	Heemskerk,	in	dienst	van	Junis,	zijn	heel	blij	met	deze	werkplek.	,,Hier	komt	een	kip	voorbij’’,	
lacht	Smorenburg	en	Heemskerk	zegt	dat	deze	plek	doet	denken	aan	haar	vakantieadres	dit	jaar.	Jonker	vult	aan:	
,,In	Zoetermeer	slapen	de	kinderen	in	met	een	muziekdoosje,	hier	met	het	ruisen	van	de	bomen.’’	

	 	
Bron:		 Algemeen	Dagblad		 	
	 dinsdag	6	oktober	2020	 	
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Geniet van een winterse oogst 
De herfst is niet het teken dat je moet stoppen met tuinieren. De lente en de zomer zijn namelijk 
niet de enige seizoenen waarin je kan zaaien of planten. In de herfst en de winter wordt het 
misschien wel kouder, maar als je de juiste stappen volgt, kan je ook in het najaar volop genieten 
van verse groenten en fruit uit je eigen moestuin. 
 
De voordelen: 
Zaaien en planten tijdens de herfst levert je niet alleen lekkere groenten en fruit op, het heeft 
ook voordelen voor je tuin: Je kunt langer en beter gebruik maken van je grond of moestuin. 
Als de temperaturen hoog waren in de zomer dan zal je grond in de herfst nog warm zijn, 
waardoor de wortels van je planten nog kunnen groeien en ontwikkelen. 
Daardoor hebben ze in de lente al een voorsprong en kan je in het 
voorjaar genieten van een vollere oogst. 
Je bodem blijft bedekt, waardoor ze beter beschermd is tijdens het 
koude weer. 
Groenten kunnen tijdens een koele herfst langer op het veld bewaard 
worden. Zo kan je op verschillende momenten oogsten. 
 
Groenten 
Wie houdt er tijdens de winter nu niet van een kom verse soep? En de soep kan nóg beter smaken 
als je ze maakt met verse groenten uit je eigen tuin.  
Volgende groenten kan je kweken tijdens de herfst en de winter: 
Broccoli, spruiten, wortels, koolraap, selder, erwten, rabarber, bloemkool en spinazie.  
Let wel op. Deze plantjes houden niet van hitte of te veel warmte, planten is het best in het najaar 
als het kouder is. Erwten zullen ook pas goed groeien als de zomer warm was. 
 
Veldsla. 
Plant sla 4 tot 8 weken voor de eerst vorst. Bescherm je plantjes goed tegen diepe vorst, anders 
zullen ze doodgaan, tenzij je ze bedekt. 
Knoflook.  
Als je in de herfst knoflook plant kan je in het voorjaar genieten van de oogst. 
Rucola, bieten, boerenkool. 
Groeien praktisch het hele jaar door. Let wel op, hoe later in het jaar je Rucola plant, hoe meer 
zonlicht je plantjes nodig zullen hebben. 
 
Bron:  
https://www.ilovemygarden.be/mijn-tuin/moestuin/wintergroenten-uit-de-moestuin-de-
winter#:~:text=Volgende%20groenten%20kan%20je%20kweken,najaar%20als%20het%20kouder%
20is. 
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Wist u dat? 
• Er voor het eerst een wachtlijst is bij VTV Alphen voor het huren van een tuin? 
• We ook nog steeds op zoek zijn naar een secretaris voor ons bestuur. 
• Er nog steeds leden zijn die zeggen dat ze geen e-mailadres hebben!  
• We graag van iedereen een e-mailadres willen hebben, zodat de communicatie sneller en 

goedkoper verloopt. 
• We nog steeds een “1,5 meter maatschappij” hebben. 
• Het slootwerk voor 1 november 2020 gereed moet zijn. Hierna volgt de controle van het 

Hoogheemraadschap Rijnland. 
• De Japanse Duizendknoop is ook op de Ridderbuurt al aangetroffen. Als u deze plant in de 

tuin aantreft, moet u deze zo grondig mogelijk weghalen; het is een echte woekerplant en 
is moeilijk te verwijderen. Kijk hiervoor op: https://www.wur.nl/nl/artikel/Japanse-
duizendknoop-Wat-kun-je-eraan-doen.htm  

•  Ook de Amerikaanse rivierkreeft is op verschillende plaatsen aangetroffen; deze dieren 
zijn schadelijk en richten veel schade aan. Vooral aan de vegetatie en de slootkanten. 
 
 
 

Tenslotte  
Aan het einde van dit bulletin een kort woordje namens de redactie.  
Dit is alweer het laatste tuinbulletin van 2020. Een veelbewogen jaar door de coronacrisis. 
Het bestuur van de vereniging heeft ook dit jaar weer veel werk verricht en we zijn blij dat het 
bestuur inmiddels uit zeven personen bestaat. Helaas hebben we nog steeds de functie van 
secretaris niet kunnen vervullen. We wensen ieder een gezonde winter en hopen dat we in het 
voorjaar een vaccin hebben gevonden voor het coronavirus, zodat het alledaagse leven weer terug 
kan naar “normaal”.  
We rekenen erop dat eenieder zijn/haar tuin weer opschoont om in het voorjaar met veel plezier 
te kunnen starten aan een nieuw tuinseizoen.   
 
Namens de redactie, 
Gert de Geest 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Het	volgende	tuinbulletin	verschijnt	in	februari	2021	
	
	

	


