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Van de voorzitter
Beste medetuinders,
Dit jaar weer een “Hollandse zomer”, de laatste dagen van augustus waren fraai,
maar over het algemeen hebben we natte, bewolkte en “zonarme” maanden juli en
augustus gehad. Gelukkig was de Open Dag op 23 juli een fantastische, redelijk
zonnige dag. Gezelligheid alom. Op de parkeerplaats een aantal kramen met
“streekproducten” en een aantal kramen met door onze leden ingeleverde zelf
geteelde groenten. Mede door de verkoop hiervan aan de plaatselijke bevolking heeft
de clubkas weer een positieve injectie gehad. Ook de BBQ en de loterij hebben weer
bijgedragen aan een batig slotsaldo. Onze penningmeester is hier natuurlijk weer
mee in zijn nopjes. We telden bij de BBQ bijna 100 “mee-eters” voorwaar een
succes. Bedankt alle vrijwilligers. Ook dank aan het Shantykoor uit Vlaardingen voor
hun gezellige en positieve, muzikale inbreng tijdens onze Open Dag.
Ondanks de vorig jaar door de gemeente aangebrachte watersluizen om waterstand
tussen omliggende sloten en waterpartijen in en om ons complex te reguleren bleek
afgelopen voorjaar dat de doorstroming toch niet het juiste effect had. Na overleg
met gemeente en onze tuincommissie zijn de schuiven in beide watersluizen een
aantal cm’s verlaagd. Hopende dat dit voor ons het positieve effect van doorstroming
(nog) meer zal bevorderen.
De omgevingsvergunningaanvraag voor de nieuwbouw van ons clubgebouw is
inmiddels ingediend bij de gemeente Midden Delfland. Als volledig bestuur en 90%
van onze leden staan we in de startblokken om dit prachtige complex te gaan
realiseren. We hopen dit komende najaar dan ook een start te gaan maken. We
kunnen hiervoor nog een aantal vrijwilligers (leden met 2 rechterhanden) gebruiken.
Meld u aan bij het bestuur!!
De tuincommissie heeft inmiddels ook weer het complex “in kaart gebracht”. Een
aantal tuinen behoeft hier en daar nog enige restauratie, voordat we een gele kaart
gaan uitdelen. Afijn, u begrijpt wat hiermee bedoeld wordt, althans dat hoop ik. Graag
wil ik u dan ook nog attenderen op het onkruidvrij houden van ons
complex/tegelpaden/slootkanten.
Ik wens u allen een fantastisch (tuin)najaar toe.
Henk Nooteboom, Voorzitter

Van het secretariaat

Het tuinseizoen loopt nu zo’n beetje op zijn eind, al is het op het moment van
schrijven nog behoorlijk zomers, 25° om precies te zijn.
Het aantal leden op de wachtlijst groeit ook nog steeds, na het vorige clubblad
hebben we weer twee personen welkom mogen heten. Dit zijn mevr. Valstar- van der
Hoeven en de heer Dickhoff. Wij heten hen van harte welkom. Door het grootte
aantal wachtende (19) zal het nog wel even duren voor dat ze hun eigen groenten
kunnen gaan telen, wel kunnen ze al deelnemen aan de vele activiteiten die er
georganiseerd worden.
Eind juli hebben wij controle gehad van een medewerker van Delfland en die
constateerde dat de tussensloot behoorlijk dicht gegroeid was en hij verzocht ons
dan ook om de betreffende tuinders hier op aan te spreken zodat zij hun gedeelte
van de sloot schoon konden maken wat de doorstroming weer bevorderd. Haal 1
keer in de maand even een hark door de sloot om hem schoon te houden, dit geldt
uiteraard voor alle leden.
Helaas heeft er een tuinder aangegeven om te gaan stoppen met tuinen vanwege
gezondheidsproblemen. Op dit moment zijn nog niet alle gegevens bekend maar
zodra ik die heb wordt dat via de mededelingen borden bekend gemaakt.
Wij van het bestuur en de tuincommissie merken het elk jaar weer, als het seizoen op
zijn eind loopt wordt de tuin niet meer zo netjes verzorgd met als gevolg een
vervuilde tuin.
Wij vragen u om uw tuin goed te onderhouden en zorg er voor dat u geen “gele
kaart” gaat krijgen of erger nog, een rode.
Dan nog een vraag: leest u ergens een leuk stukje waarvan u denkt dat zou iets voor
in het clubblad kunnen zijn geef het dan door aan de redactie, LET OP: geef ook op
waarin u het gelezen heeft zodat wij de bron kunnen vermelden.
Bas Hoekveen (secretaris)

Op zaterdagmiddag 1 oktober op De Tuindershof
kunt u herfststukjes maken met Janneke van Leeuwen
of deelnemen aan een klaverjastoernooi.
Wilt u meedoen met één van deze evenementen,
dan vindt u op de laatste pagina meer informatie en
tevens het inschrijfformulier.

Activiteitencommissie
Tussen het hiervoor uitgegeven clubblad en nu, waren er drie evenementen.
Op 28 mei was er een boottocht in Midden-Delfland en het Westland waarvan
hieronder een verslag en eveneens van het klaverjastoernooi op 9 juli.
Van de open dag en de daarop volgende barbrcue op 23 juli vindt u het verslag
elders in dit blad.
Boottocht.
Onder een stralende hemel werd op 23 mei een nieuwe activiteit georganisserd.
Een boot gevuld met een maximaal toegestaan aantal personen voer twee uur door
Midden-Delfland
De stemming was vrolijk en uitgelaten vooral toen er door de jarige Jochem Keijzer
een rondje werd gegeven.
Hij werd bedankt met een spontaan ingezet ´´Lang zal hij leven´´
Na afloop was er op de Tuindershof nog een gezellig samenzijn.
Een ieder ging met een tevreden gevoel huiswaarts. Gezien de positieve reacties
is e.e.a. voor herhaling vatbaar
.
Klaverjas toernooi
Zoals we van de kaarters gewend zijn kwamen er na de inschrijvingsdatum weer een
aantal aan en afmeldingen. Op de toernooidatum 9 juli kwamen er zelfs twee tafels
bij, van spontane aanmeldingen.
Improvisatie is een sterk punt van de activiteitencommissie .Willem Jan werd achter
zijn computer vandaan gehaald en streed naar volle tevredenheid mee om de fraaie
prijzen,
Cees Moerman, pas donateur, haalde tot zijn eigen verbazing de eerste prijs.
Bas Kroes, die zoals altijd sponsor was van de poedelprijs,kon deze keer als laatste
zijn prijs (twee dozen eieren)terug mee naar huis nemen.
De aansluitende verloting leverde blije gezichten op. Sjaak moest zelfs assistentie
aan zijn echtgenote vragen om alle prijzen thuis te krijgen.
De sponsors natuurlijk weer van harte bedankt.
Gezien ook de vele geanimeerde geprekken viel de middag zeker in de smaak.
Wiel Frösch

Resterende programma´s 2016
1 oktober: Herfststukjes maken en klaverjassen. Aanvang 13.00 uur.
12 november: Winterbarbecue Aanvang 17.00 uur
10 december: Dagtocht naar Kerstmarkt
17 december Kerststukjes maken en klaverjassen.

Opendag en barbecue
Het was een mooie zomerdag 23 juli, de dag dat de opendag en aansluitend de
barbecue werden gehouden.
Deze keer werd, door 32 leden aangevoerde groente en fruit, uitgestald in een tent
op het parkeerterrein.
De drie tuinders met de beste producten kregen uit handen van de voorzitter Henk
Nooteboom een VVV-bon uitgereikt . De prijswinnaars waren in volgorde
1 t/m 3. Wil van Uffelen, Bert Vermaat en Wiel Frösch.
Door het koude en natte voorjaar was de aanvoer van producten duidelijk minder dan
andere jaren. Omdat nee verkopen aan de bezoekers niet zo leuk leek was Marco
Moerman al vroeg in de morgen naar de groothandelsmarkt gegaan om groente en
fruit in te kopen. Hierdoor was de tent op het parkeerterrein gevuld met een prachtig
assortiment. De ingekochte producten zijn voor inkoopprijs aan de bezoekers
aangeboden. Thea Vellekoop en Aad Rasens, die de verkoop verzorgden, haalden
een bruto omzet die het dubbele was van vorig jaar.
Naast de grote tent voor groente en fruit stonden er op het parkeerterrein nog vijf
kraampjes. Mandy Hoekveen was er met haar bekende creaties, Jolanda Moerman
met Herbalife, slankmakende producten, Martin van Iersel was er namens de
bijenvereniging ,Andree Bruijn en Martin Roeting waren er met promotie en verkoop
van priktafels en als laatse was er een kraampje van de Volkstuinvereniging waar
prachtige jonge groenteplantjes werden verkocht.
Om ca 10.00. uur begonnen de eerste bezoekers binnen te komen. Zij kwamen op
een volkstuincomplex waarvan de leden speciaal voor deze dag hun tuin extra
verzorgd hadden. De rondwandelende bezoekers waren vol lof over wat er te zien
was.De bezoekers werden op het terras onder de overkapping door de dames van
het koffie team gastvrij ontvangen met koffie en iets er bij.
Om de kas wat aan te vullen had de activiteitencommissie een loterij georganiseerd
waarbij de koper van een lot direct kon zien of hij of zij een prijs had.
Het hoogtepunt van de dag was wel het optreden van Shantykoor Vlaardingen.
Het koor hoort tot de betere koren en is een graag geziene gast bij shantyfestivals in
het land. Het is meerdere keren beloond met jury of publieksprijzen
Het aanwezige publiek heeft werkelijk genoten en waar mogelijk ook meegezongen.
Onze voorzitter Henk Nooteboom is een enthousiast lid van het Shantykoor.
Tijdens het optreden voor de Volkstuinvereniging is ook Siem Verkade lid geworden.
Hij heeft inmiddels al vier repetities bijgewoond.
Het koor is twee maal opgetreden waarvan het laatste optreden kort voor het begin
van de barbecue..De koorleden waren ook uitgenodigd aan de barbecue deel te
nemen. Mede hierdoor kwam het aantal deelnemers op 95.
De barbecue was weer goed georganiseerd en van uitstekende kwaliteit.
Iedere deelnemer kreeg bonnetjes waarop de verschillende vlees en vissoorten
genoemd werden. Een goed idee, zo werd het aangebodene beter over de groep
verdeeld. Aan het einde van de barbecue was nog een verloting met veel prijzen..
De activiteitencommissie verdient alle lof zij kunnen terugzien op een geslaagde dag.
Maar dit had natuurlijk niet gelukt zonder het werk van de dames van de koffie
service en zonder Chantal Buijnink die Wiel Frösch geholpen heeft met de
voorbereiding van de barbecue en het harde werken van de dochters van Leo Loef.
Jammer dat Willem Jan Schildmeier een ongelukje kreeg en zelfs voor een korte
behandeling even naar het ziekenhuis moest. Gelukkig namen Henk Nooteboom
Marinus Vellekoop en Connie Moerman zijn werk over.
Bestuur, activiteitencommissie, hier genoemde helpers en misschien ook niet
genoemde helpers, kunnen terug zien op een zeer geslaagde dag.Redactie

Opendag 2016

De tent voor de verkoop
van groenten en fruit stond
op de parkeerplaats.

Ook de kleinere kraampjes
waren op de parkeerplaats
opgesteld.

Het Shanty-koor uit
Vlaardingen, dat met
enthousiasme tweemaal
een optreden verzorgde.

De bezoekers genoten en
zongen graag mee.

Tuinder onder de loep
Deze keer niet het gebruikelijke interview.
Er is aan Gerard Keyzer gevraagd in een geschreven stukje iets over
zichzelf te vertellen.
Gerard is tuinder op tuin G3 van De Tuindershof. Tevens is hij lid van de
tuincommissie.
Ik ben geboren in een kraamkliniek in Vlaardingen .en opgegroeid in Maasland
De nieuwbouw die na de tweede wereldoorlog begon heb ik als kind meegemaakt.
De bouwplaatsen waren ons speelterrein.
Na de lagere school heb ik een opleiding aan de technische school in Schiedam
gevolgd. Toch ben ik in de tuinbouw terecht gekomen, dat trok mij meer.
In1968 ben ik getrouwd met Anneke. Wij kregen een zoon en een dochter en hebben
inmiddels drie kleinzonen.
Ik tuin nu alweer 20 jaar op tuin G3 van de Tuindershof.
Ik was de eerste die asperges ging telen. Arperges vind ik een mooie teelt en heerlijk
om te eten..
In het kastje op mijn tuin heb ik drie soorten druiven.
Voor de vereniging ben ik samen met Jan Voogt actief als lid van de Tuincommissie..
Een andere hobby naast tuinen is golven bij Schinkelshoek in de Zuidbuurt.
Dat doe ik samen met Anneke, haar zus en zwager. We hebben dan leuke gezellige
dagen met elkaar.
Op zaterdag ga ik met mijn broer Jochem naar MVV27. Bij zowel thuis en
uitwedstrijden zijn we van de partij. Zelf heb ik jaren gevoetbald en ben ook leider
van jeugdteams geweest.
Als laatse fiets ik graag, bijna elke dag,alleen of met Anneke.
Als 70 plusser deel ik zo met plezier mijn dagen in.
Gerard Keijzer. . .
.

Van de tuincommissie
Het zomerseizoen is nog in volle gang, maar het tweede kwartaal van het jaar, dus
het voorjaar en het begin van de zomer, was koud met veel regen.
Tuinders die hun tuinbonen prachtig in bloei hadden staan, maar het was ook die
dagen koud en nat, plukten maar de helft van andere jaren omdat de insecten het
lieten afweten. Ook van het eerste gewas sperziebonen is niet veel terecht gekomen
De aardappelen waren kwalitatief goed en het gewas over het algemeen gezond..
Toch waren er enkele tuinen waar de oogst compleet verrot was, terwijl er geen
sprake was van Phytophthora. De oorzaak is voor ons moeilijk te achterhalen.
De meeste tuintjes zien er goed uit.
Er staan nog veel groentesoorten waarvan nog geoogst kan worden.
Klein fruit wordt geoogst, zoals op mooie stellages gegroeide aardbeien.
De druivenoogst staat voor de deur, daarna komen de appels en peren .eraan.
Succes met het verdere verloop van dit seizoen.
De tuincommissie

Druiven in De Knip
Het is gelukt. De druiven in de Knip zien er weer goed uit. Hopelijk smaken ze ook
goed. Na twee moeilijke jaren, waarbij het niet lukte om ze witvrij te houden was het
bijna gedaan met de druiven in de knip. Toen ik de oproep las wie de druiven wilde
verzorgen omdat Andries er mee stopte, dacht ik “als niemand het doet wil ik het wel
een keer proberen”. Na het een paar weken aangekeken te hebben bleek er
niemand interesse te hebben. Ik vond het zonde om ze er uit te slopen dus heb ik mij
opgegeven.
Spannend was het wel. Geen ervaring met druiven en een hoge infectiedruk. Maar
het is gelukt. Dankzij de adviezen van die en gene (o.a. Andries) over het snoeien en
geleiden van de takken, het uitbreken en het krenten. Over krenten gesproken; op
een gegeven moment werd er gekrent maar ik wist niet wie dat deed. Ongetwijfeld
goed bedoeld maar communicatie daarover had ik wel prettig gevonden. We hebben
ook nog een krentavond gehouden waarbij we met z’n vieren zaten te krenten.
Gezellig, en koffie werd verzorgd door de voorzitter. Bas heeft de kas weer in het krijt
gezet zodat de bomen het niet al te zwaar hadden met dat warme weer. Ook Aad
niet vergeten die de boel in de gaten hield toen ik op vakantie was. Alle
medewerkenden hartstikke bedankt. Ik heb het met veel plezier gedaan. De natuur
laat zich niet dwingen, je kan het wel een beetje sturen. Daar heb je ook wat geluk bij
nodig.
De oogst zit er aan te komen. De druiven zullen worden verdeeld onder de
adverteerders en sponsoren. Wat overblijft wordt verdeeld onder de leden.
Wil van Uffelen

Verschillende soorten Dahlia´s

Een mooi boeket bloemen gekocht of gekregen?
U geniet er het langst van met deze adviezen.
-Voorkom koude en wind bij het transport van het boeket..
-Verwijder de lintjes en cellofaan wikkeling.
-Snijd met een schoon en scherp mes een stukje van
de steel.
-Zorg dat de vaas grondig is schoongemaakt,
Bij voorkeur met chloor.
- Er mogen geen bladeren onder het waterniveau komen.
- Meegeleverde voeding altijd gebruiken. Wel even in de
vaas doorroeren.
-Voorkom zonlicht op het boeket..
-Zet uw boeket niet te dicht bij de verwarming of onder een lamp.
Uw bloemen houden niet van tocht.
-Een fruitschaal dichtbij uw boeket, zeker met appelen en bananen,
zal uw bloemen sneller doen verouderen.
-Veel plezier met uw boeket.

Redactie

Herfststukjes maken en Klaverjassen
Na het succes van vorig jaar gaan we dit jaar wederom herfststukjes maken onder
deskundige leiding van Janneke van Leeuwen.

De partners en andere belangstellende kunnen 3 ronden kaarten.
Geen zin in bovenstaande activiteiten? De bar is de gehele middag open.
Introducés toegestaan.

Datum: 1 oktober 2016
Locatie: overkapping “Tuindershof”
Aanvang: 13.30 uur
Kosten: Herfststukjes maken € 20.00
Kaarten € 5,00

Betalen en inschrijven voor 25 september a.s.

Naam: ………………………………………………………………….

 Neemt deel aan het Herfststukjes maken met: ………………personen.
 Neemt deel aan het klaverjassen met: ………………….personen.

Telefoonnummer: ……………………………………………..

Handtekening: …………………………………….
Let op!!!!!! Inleveren en betalen voor 25 september 2016

Inleveren ALLEEN bij: Marco Moerman, Klaver 4

