
             Volkstuindersvereniging
                  Wognum- Nibbixwoud

`Uit de bestuursvergadering`

Nieuwsbrief

`t Schoffeltje
Beste medetuinders,

Dit is de eerste nieuwsbrief `t Schoffeltje van volkstuindersvereniging Wognum-
Nibbixwoud. Het bestuur hoopt u met deze Schoffeltjes nuttige en interessante 
informatie te geven om er mooie en gezellige moestuinjaren van te maken. Het is 
in ieder geval de bedoeling regelmatig informatie te geven over zaken die in de 
bestuursvergaderingen zijn besproken . 

Deze nieuwsbrief wordt aan alle leden per mail verstuurd. De leden die geen bij ons 
bekend mailadres hebben, krijgen hem in de brievenbus. Ook zullen we meerdere 
exemplaren ophangen op het infobord bij de ingang van het complex. 

Andere belangrijke en nuttige nieuwtjes vindt u onder de `Wist u datjes’. 
Verder proberen wij het wat op te leuken met de rubriekjes `Kommer en Kwel’ en 
`Tuintips’. Natuurlijk hebben we liever geen Kommer en Kwel en Tuintips van de 
leden zijn van harte welkom. 

Wilt u een stukje schrijven? Heeft u tips, wilt u wat verkopen of misschien ruilen? 
Dat kan! Laat dit dan weten aan de redactie.

Deze keer is er nog weinig nieuws te melden vanuit de bestuursvergadering. 
Er zijn dit jaar drie nieuwe leden in het bestuur gekomen. Het nieuwe bestuur is 
vlak na de jaarvergadering bij elkaar gekomen en heeft, na een korte terugblik op 
de ledenvergadering van 1 maart, een aantal punten besproken. 
Het roulatieschema van de bestuursleden is aan de orde geweest en vastgesteld.
De secretaris/penningmeester Koos Baars heeft laten weten  zich volgend jaar niet 
meer verkiesbaar te stellen. Na 30 jaar is het mooi geweest. 
Eén van de andere punten was de website. We willen deze graag uitbreiden en 
informatiever maken. Het eerste overleg hierover met René van Geenen, onze web-
master,  is geweest. Ook is het idee van de nieuwsbrief besproken. 
Verder is er kort over het pad en de heg gesproken. Hierover is nog geen nieuws te 
melden.

Bereikbaarheid tuinen.
De werkzaamheden aan de Oosteinderweg en Dorpsstraat worden in fases uitge-
voerd tot plm. half juli en gaan tot de Weidelaan in Nibbixwoud.
Wij gaan er van uit dat het tuincomplex bereikbaar blijft, ook overdag als er ge-
werkt wordt door Heijmans. Als dit niet zo is laten wij u dit weten.
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Het bestuur bestaat op dit 
moment uit de volgende 
leden: 

Voorzitter;
Hans Zwaan
Secretaris/Penningmeester;
Koos Baars
Herman Hogeweg
Renée Muller
Monique Baas

Colofon;
`t Schoffeltje  is het 
(driemaandelijks) contactor-
gaan van onze Volkstuinder-
vereniging. 

De vereniging is opgericht op 
1 mei 1979.

Redactieleden; 
Voorlopig bestaat de redactie 
uit Monique Baas en 
Herman Hogeweg.  
Belangstelling om mee te 
werken: neem contact op met 
een van de twee.

De nieuwsbrief verschijnt 
plm. 4 keer per jaar: in 
maart, juni, september en 
december.

Het volgende Schoffeltje 
verschijnt in juni 2017.

Kopij voor dit nummer kunt 
u vóór 25 mei ‘17 aanleveren.
coenenmonique@quicknet.nl
herman.hogeweg@ziggo.nl



`Tuintips`

**De Vereniging sinds vorig jaar in het bezit is van een aanhangwagen? En dat deze is geschonken door Vin-
cent Geurtsen van tuin 37. De aanhangwagen is niet helemaal rijklaar. De bodem moet vervangen worden, even-
als de zijplanken. Vrijwilligers kunnen zich melden. Over de kosten moet het bestuur nog een beslissing nemen. 
Ook moet nog nagedacht worden over beheer, sleutels etc. 
Iedereen mag deze aanhanger gebruiken. 
U moet zelf wel even voor een nummerplaat zorgen en vergeet niet een net te gebruiken bij het vervoeren van los 
materiaal! Als de aanhanger rijklaar is, zullen we dat laten weten.

** René van Geenen de tuincoördinator blijft, dus aanspreekpunt voor de uitgifte van tuinen aan nieuwe leden 
en eventueel freeswerk.

**Als u groente, fruit, plantjes of spullen over hebt, deze dan kunt neerleggen bij het infobord. Dat is dus een 
mooie plaats voor een ruil- en weggeefplek.
Als het neergelegde na een bepaalde tijd niet is meegenomen, wilt u het dan zelf opruimen? Verder kunt u na-
tuurlijk ook het infobord gebruiken als u iets wilt verkopen o.i.d. Kijk ook regelmatig of er nog mededelingen 
van het bestuur zijn.

**De vereniging een website heeft:  www.volkstuindersverenigingwognumnibbixwoud.nl  
De website wordt op korte termijn uitgebreid. Dan kunt u hier informatie vinden over evt. activiteiten, nieuws, 
tuintips, nuttige informatie, foto’s en informatie voor leden en aspirant leden.

`Wist u dat...`

Er is altijd wel wat kommer en kwel op de tuinen. Dan denken we bv. aan stormschade, of vervelende beestjes die 
onze oogst verpesten en opeten. En soms wordt er zelfs wel eens wat van de tuinen ontvreemd. Dit is de plek waar 
we dit, als het nodig blijkt, kwijt kunnen. Input van de leden is welkom.

`Kommer en kwel`
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Goede buren...slechte buren.

Peulvruchten zoals erwten en bonen maken stikstof aan onder de grond. Sla en 
spinazie houden daar wel van. Deze bladgroenten groeien goed, vlakbij of tussen de 
peulvruchten. De wortelvlieg kan behoorlijk wat schade aanrichten aan je wortels. 
Maar van de geur van uien houdt hij niet. Een goed plan dus om je wortels naast je 
uien te zaaien. De Oost-Indische kers vinden bladluizen en ander ongedierte echt 
super lekker. Ze gaan daar liever opzitten, dan op je groente plantjes. Dit wordt een 
“vanggewas” genoemd. Uien doet juist het tegenovergestelde; ze verjagen de insec-
ten die anders zouden gaan snoepen van de wortel. En dan heb je nog planten die 
bepaalde insecten aantrekken die weer anderen bestrijden. Zo trekt de blauwe winde 
lieveheersbeestjes aan. Die lieveheersbeestjes eten graag bladluis en houden zo je 
moestuin bladluisvrij. Alle wortels geven stoffen af. Ook die kunnen invloed hebben 
op andere planten. Zo groeit de wortel niet lekker naast de tomaat. En Afrikaantjes 
kom je heel vaak in moestuinen tegen. De stof die uit hun wortels vrijkomt trekt 
aaltjes aan. Die bodemaaltjes zijn schadelijk voor o.a. bieten. Fijn dus als ze naar de 
Afrikaantjes gaan i.p.v. naar jouw eten.

Dit zijn voorbeelden van goede buren. Slechte combinaties zijn er ook. Hou je hier 
rekening mee in je moestuin, dan ben je bezig met combinatieteelt. Naast de wissel-
teelt is dit een goede, natuurlijke manier om je planten gezond te houden, zonder (of 
met minder) bestrijdingsmiddelen.
Op de website komt binnenkort een overzicht van alle groentes met hun goede én 
slechte buren.


