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Bestuursleden & Commissies
Kantinecommissie
vacature

Voorzitter
Roland de Wolf,
070-3063652
rolandjdewolf@ziggo.nl

Tuincontrole
Vacature

Vice-voorzitter
Douwe v.d. Kooi,
070 3663043 /
06-24655261
dido070@planet.nl

Algemene Zaken
Gerard Rikkers
Tel. 070-3835092
trikkers@ziggo.nl

1e secretaris
Trees Mosies
070-3855111
06-42511411
fmosies@scarlet.nl

Bouw- en Taxatie
Douwe van der Kooi
Tel. 070 3663043
dido070@planet.nl

2e secretaris en tuinuitgifte

Uitgifte gereedschap

Commissie Natuurtuin
Jose Belt
Jan Overduin
Anita Veldkamp
Piet Hartman

Theo v.d. Klis
06-38268582 op donderdag van
18.00 tot 20.00 uur

Gebouwenbeheerder
Dhr. Ton v.d. Bos

Bert Dijkhuizen
06-31041779
bert.dijkhuizen@casema.nl

Penningmeester
Dhr. Ton v.d. Bos,
Tel:06-52406653 tot 21 uur.
ton.vandenbos@hotmail.com

Leden
Activiteitencommissie
Adrie de Water
Wil Lamers –van den Bos
Bijz. Bestuurlijke.Zaken
Eric Renson
Redactiecommissie
Petra Korver
Eveline Elderenbosch
korverpb@yahoo.com
Werkbeurtencommissie
Mw. C.T. Jungerius
Dhr. L Verdegaal
Dhr. H. van Aggelen
Tuincontrole
Mevr. G.M.H. Matheron
Dhr. R.J. Steggerda
Dhr. G. Visser
Bouw- en
taxatiecommissie
Douwe van der Kooi
Dhr. A. Bourgonje
Dhr. L.J. Teunissen
Materiaalbeheerder
Theo v.d. Klis

Winkelcommissie
Vacature

Ere-leden ATV Loolaan
Mevrouw C.J.E. Hartog - de Bruin en de heer J.B. Josee
zijn ere-leden van de vereniging.
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Van het bestuur,
Wij prijzen ons gelukkig dat twee leden zich hebben aangemeld voor de
volgende openstaande vacatures.
Uitgifte gereedschap
De heer Theo v.d. Klis, tuin 67, gaat de uitgifte en het onderhoud van het
gereedschap doen.
Nog even de spelregels:
Uitgifte van tuingereedschap gaat op telefonische afspraak ALLEEN op
donderdagavond tussen 18.00 - 20.00 uur via telefoon nummer 0638268582 (Theo v.d. Klis)
U kunt Theo ook per e-mail benaderen tvanderklis44@gmail.com
Het gevraagde materiaal kan op zaterdagochtend om 10.00 uur worden
afgehaald bij het materiaalhok. Tijdstip van inleveren wordt afgesproken bij het
ophalen.
Er moet een borg van € 20 ter plekke betaald worden voor al het motorische
gereedschap en de aanhanger.
Voorbeeld: als u de elektrische heggenschaar en het aggregaat leent is dit dus
2x € 20.00. Het aggregaat kan max. tot 10 Amp worden belast. De verbruikte
benzine wordt apart afgerekend.
Na het inleveren van het schoongemaakte materiaal en de controle krijgt u bij
akkoord de borg direct weer retour.
Gebruik van de aanhanger:
Deze mag slechts voor het aan-/afvoeren van tuinmaterialen gebruikt worden. U
dient hiervoor uw eigen witte kentekenplaat te bevestigen.
Winkel
De heer Con Krijnen, tuin 8, heeft zich bereid verklaard de verkoop in de
winkel voor zijn rekening te gaan nemen. De winkel gaat gedurende het
tuinseizoen vanaf 15 maart as.elke zaterdag open van 10.30 uur tot 12.30 uur.
We beginnen met het volgende assortiment:
Gasflessen, tuinaarde, potgrond, compost, zand, tonkinstokken, organische
meststoffen.
Wij zijn Theo en Con zeer erkentelijk dat zij deze taken op zich willen nemen.
Namens het bestuur
Bert Dijkhuizen
2e secretaris

De Schakel

▪

verenigingsblad van ATV Loolaan maart 2014

▪

2

Van de vice-voorzitter.
Vorig jaar om deze tijd was het min 5 graden met sneeuw en geen mens op de
tuin. Wat een contrast met nu, door het zachte weer is al menig enthousiast
tuinlid op de tuin te vinden.
Enthousiasme is ook te zien op het grondstuk naast ons complex I waar veel
tuinactiviteiten plaatsvinden. Ik ben een beetje jaloers op de vele vrijwillige
hulpvaardige handen. Wat eerst als "het Groene Oordje" door het leven ging
gaat nu als VNGS (Vereniging Natuurtuinen Groene Schenk) verder op de
nieuwe grond. Om een goed nabuurschap te stimuleren en de entree bij de
fietstunnel ook door onze leden gebruikt kan blijven worden maakt het VNGS
ook gebruik van onze heksleutel onder dezelfde voorwaarden als wij aan onze
leden stellen.
Bestuurlijk gezien hebben we geen winterslaap gehouden, mede daardoor
hebben alle leden onlangs een brief gekregen met datgene wat de komende tijd
gaat gebeuren.
Zo starten we op 15 maart, op een andere leest geschoeid, weer de werkbeurten.
Een verplichting aan de vereniging is het doen van werkbeurten, een aantal
leden heeft deze verplichting omgezet naar het onderhouden van een
adoptiestrook, eind maart worden de complexen weer voor de passanten
opengesteld en dan is een goed onderhouden strook toch een visitekaartje!! Ik
zou het op prijsstellen als halverwege april, zo niet eerder, deze stroken prima
in orde zijn.
Boven het terras in de Natuurtuin, waar de inmiddels terug geplaatste
bijenkasten staan, is een overkapping gemaakt met als dakbedekking een sedum
beplanting, dus een "groen dak".
Door het verplaatsen van de bijenkasten is de Jeu de Boules baan weer voor
iedereen beschikbaar, dus wilt u uw sportieve Petanque kant weer laten zien dan
kan dat.
Veel tuin plezier.
Douwe van der Kooi

De Schakel

▪

verenigingsblad van ATV Loolaan maart 2014

▪

3

Paaseieren zoeken
Op 21-04-2014 gaan we weer paaseieren zoeken en verven voor kinderen vanaf
plus minus 4 jaar.
Aanmelden tot 11-04-2014 bij Ton v.d. Bos, tel. 0652406653 of per
email ton.vandenbos@hotmail.com of atvloolaan@planet.nl
Aanvang 11.00 uur. Kantine open 10.00 uur. Er zijn geen kosten aan
verbonden.
Voor de kinderen is er een hapje en een drankje.

Winkel weer open
De winkel gaat vanaf 15 maart iedere zaterdag weer van 10.30 – 12.30 uur
weer open.
Te koop zijn o.a. diverse organische meststoffen, tonkin stokken, zand,
tuinaarde, potgrond, compost, tuinturf en gasflessen.
Later in het seizoen ook komkommer- en tomaten planten, geraniums.
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Tuinafval
Donderdag 13 maart as. wordt er weer tuinafval opgehaald. U kunt het afval
vanaf 15.30 uur zelf aanbieden en in de vuilniswagen deponeren.
De Gemeente vraagt uw aandacht voor het volgende: Wilt u geen oude
wasmachines, koelkasten, fietsen, etc. aanbieden. De Gemeente neemt het niet
mee. Kortom alleen afval gerelateerd aan de tuin.
Wilt u takken, hout, etc. in handzame pakketten samenbinden. Verwijder alle
spijkers.
Kortom lever het afval fatsoenlijk aan.
Wij rekenen op uw medewerking.
Ook in de maanden april, mei, september en oktober wordt er tuinafval
opgehaald en wel de 2e donderdag van de maand.

Waterleiding op druk

Zaterdag 29 maart om 11.00 uur zetten we weer druk op de waterleidingen.
Om een waterballet te voorkomen is het verstandig om daags van te voren
nog even te controleren of de stopkraan cq de hoofdkraan goed
dichtgedraaid zijn.
Watermeter kapot? Watermeters zijn te koop bij de vereniging, oude
inleveren i.v.m. administratie. Informatie via Ton of Douwe.
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Maart tuintips

























Ruim de vaste plantenborders op. Verwijder al het afgestorven materiaal.
Voer het af (naar de composthoop) of knip het klein en verspreid het als
mulchlaag tussen de beplanting.
Winterbescherming bij vorstgevoelige planten weghalen.
Winterbloeiende heesters na de bloei snoeien. Haal, indien nodig, oude
takken weg. Snoei nu ook wintergroene heesters zoals Struikklimop of
Viburnum.
Snoeien zomerbloeiende heesters. Dun de heesters uit of knip ze geheel
terug bijv. de vlinderstruik (Buddleja).
De borders en het gazon bemesten met een volledige meststof. Gebruik
bij voorkeur een organische meststof, dit is beter voor het bodemleven in
de grond en komt de groei ten goede.
Verwijder onkruid uit de borders.
Eventuele waterpompen terugplaatsen.
Maai voorzichtig het gras voor de 1e keer met de messen in de hoogste
stand.
Verticuteer het gras als er veel mos in zit. Dat kan handmatig, er zijn ook
verticuteer machines.
Haal zoveel mogelijk de afgestorven en de tijdens de winter ingewaaide
bladeren alsnog uit de vijver.
Tot het eind van de maand kunnen bomen en heesters met een kale wortel
nog geplant worden.
Dit is meest geschikte maand om hagen, heesters en bomen met blote
wortel te verplanten. Als het blad eenmaal uitgelopen is, slaan planten
veel moeilijker aan en is de kans dat de verplanting lukt een stuk kleiner.
Tijdens de maand maart kunnen al diverse soorten groenten worden
gezaaid. Groenten zoals rijserwten, sjalotten, ajuinen, spinazie,
komkommers, sla, wortels, pastinaken, radijsjes, prei, paprika, aubergine
en tomaten.
Zaai nooit te diep, te dicht en teveel ineens.. Meestal is een zaaidiepte van
1,5 cm voldoende. De algemene regel is het zaad 2 tot 3 maal zijn eigen
diepte te leggen.
Bron: allemeinkinders.nl
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Spreekwoorden met rozen













Slapen als een roos – Vast en vredig slapen
Geen rozen zonder doornen – Prettige dingen hebben ook hun onaangename
kanten.
Zijn weg gaat niet over rozen – Hij heeft nogal wat moeilijkheden
Iemand iets onder de roos vertellen – Iemand in het geheim iets meedelen
Op rozen zitten – In een aangename positie verkeren
Een schot in de roos – Met een goede opmerking of handeling het doel
bereiken
Op rozen gaan – Gelukkig en voorspoedig leven
Pluk de roos, niet de doornen – Neem van alles alleen het goede
Onder de roos – In het geheim
Bij iemand rozen op het pad strooien – Iemand het leven aangenaam maken
De tijd baart rozen - Na verloop van tijd zal de verandering positieve
gevolgen hebben
Doornen brengen geen rozen voort – Je kunt van slechte mensen geen goede
daden verwachten

De Lente
Lente of voorjaar is een van de vier seizoenen. De lente volgt op de winter en
wordt gevolgd door de zomer. De lente begint op het noordelijk
halfrond (meestal) op 20 maart en eindigt (meestal) op 21 juni. Op het zuidelijk
halfrond begint de lente meestal op 22 september.
Het begin en einde van de lente is bepaald op basis van een
afspraak. Astronomisch gezien begint de lente als de dag en de nacht even lang
zijn.
De lente eindigt met de zomerzonnewende (rond 21 juni op het noordelijk
halfrond en 21 december op het zuidelijk halfrond). Dat is het moment dat de
zon het hoogste aan de hemel staat.
De koudste lente die door het KNMI in Nederland is geregistreerd sinds 1706
was het jaar 1962. De gemiddelde temperatuur bedroeg 6,5 graden. Het
warmste voorjaar was 2007, met een gemiddelde temperatuur van 11,6 graden.
Normaal is een gemiddelde temperatuur van 8,9 graden (dit alles gemeten in De
Bilt).
Ook de hoeveelheid regen kan in de lente veel variëren. In 1983 viel de meeste
regen van die eeuw, namelijk 289 mm. In 1996 viel slechts 61 mm.
Bron: nl.wikipedia.org
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Zachte winter
Bericht uitgegeven door De Tuinen van Appeltern en De Natuurkalender op
donderdag 20 februari 2014
Door de zeer hoge wintertemperaturen komen veel tuinplanten al in bloei
of in blad. Als je naar de klimhortensia, de pioenroos, de magnolia, de
helleborus en sommige prunussen kijkt, dan lijkt het al volop lente. De
ontwikkeling ligt vier tot vijf weken voor op het normale schema.
De huidige winter komt waarschijnlijk op de derde plaats van warmste winters
sinds de metingen drie eeuwen geleden in 1706 begonnen. Alleen de winters
van 2007 en 1990 waren nog warmer. Bij De Natuurkalender komen al eerste
bloeiwaarnemingen van maarts viooltje, dotterbloem, speenkruid en zelfs
hondsdraf binnen. Door de waarnemingen te vergelijken met die uit de jaren 40
tot en met 60 van de vorige eeuw blijkt dat de ontwikkeling in de natuur ruim
een maand voor op schema ligt.
Ook aan de planten in de tuin is goed te zien dat de natuur een maand of meer
voor op schema ligt. De groene heesters, zoals de laurier en de glansmispel
(Photinia), laten nu al volop hun groeipunten zien. De winterharde fuchsia komt
normaal gesproken eind april in blad maar nu zit het blad er al aan. De hortensia
staat ook in blad. Bij maar een paar graden vorst zullen de bovenste knoppen
bevriezen. Aangezien daar ook de bloemknoppen zitten zullen ze bij vorst niet
of minder goed in bloei komen.
Hortensia op 19 februari 2014 (foto: De Tuinen van
Appeltern)

Het is te hopen dat de temperatuur
de komende weken niet ruim onder
het vriespunt komt. Dit kan
natuurlijk nog wel. In de eerste
week van maart van 2005 zakte de
minimumtemperatuur tot rond de 20 graden Celsius. Tien tot vijftien
graden vorst zou voor veel planten funest zijn.
Tekst: Ben van Ooijen, De Tuinen van Appeltern en Arnold van Vliet, De
Natuurkalender,Wageningen University
Vanaf 1 maart zijn De Tuinen van Appetlern weer geopend voor publiek
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‘t Trefpunt is elke zaterdag geopend
van 10.00-14.00 uur.

vanaf november van 11.00 – 14.00 uur.

