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Afvalbeleid aangepast 

Het bestuur heeft moeten besluiten om de proef met het plaatsen van afvalbakken voor plastic, glas 

en papier (zie 5 mei 2014) te beëindigen. Er werd teveel restafval tussen gegooid. Ook is er in de 

afgelopen maanden een grote afvalberg bij de ingang ontstaan. Deze is inmiddels weggehaald, maar 

dit mag nooit meer gebeuren. 

Iedereen dient al zijn eigen afval dus weer — net zoals voorheen — zelf af te voeren. Alleen voor 

GFT-afval komt er een grote bak bij het entreegebied (gereed in augustus 2015). Het bestuur gaat de 

schoonmaakkosten verhalen op de vervuiler en bij herhaling kan het bestuur besluiten om het 

betreffende lid te royeren. 

Tuinfeest 5 september 

Op zaterdag 5 september vindt weer de jaarlijkse barbecue plaats. We zoeken nog iemand, die het 

leuk vindt om een vis of vegetarische BBQ voor te bereiden voor het tuinfeest? Kosten worden 

uiteraard vergoed. Melden bij het bestuur (degroenelunet@gmail.com)  

Pas op voor Phytophera of aardappelziekte. 

Vorig jaar rond deze tijd kregen veel aardappelplanten last van de aardappelziekte, een zeer 

besmettelijke ziekte. Het was toen even vochtig en warm weer.  Het loof krijgt bruine verdorde plekken 

en daarna sterft de hele plant af. Om verdere besmetting ter voorkomen is het belangrijk het loof zo 

snel mogelijk te verwijderen en met het huisvuil ( wordt verbrand) en niet met de GFT af te voeren en 

zeker niet op de composthoop te gooien.  Ben je op tijd met het loof weghalen , dan kunnen de 

aardappels nog prima zijn. Wel is het aan te raden is om binnen 10 dagen alle aardappelen te rooien, 

dus ook die, waarvan de bladeren nog niet aangetast zijn. Pas ook op als je tomaten op de tuin hebt, 

deze zijn ook erg vatbaar voor Phytophtera.  Zie ook de tuinliefhebber nr 2 van 2015 blz 16 en 17. 

Meidoorn haag langs fietspad wordt niet meer centraal gesnoeid. 

Een aantal leden met een tuin langs het fietspad heeft liever niet dat de meidoornhaag tijdens de 

tuinbeurten aan de binnenkant wordt gesnoeid. Ze zijn bang dat hierbij door vertrapping schade aan 

hun gewassen ontstaat. Het bestuur heeft daarom besloten om het onderhoud van de haag aan de 

tuinders van tuin 1 tot 15 te laten. Ze mogen het zelf doen, eventueel met gebruik van gereedschap 

van de vereniging. Maar het is ook mogelijk om het tijdens een tuinbeurt te laten doen. Het gaat alleen 

over de binnenkant van de heg: de gemeente snoeit tegenwoordig de buiten en bovenkant. 
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Siertuin bij de entree. 

Er is afgelopen tuinbeurten hard gewerkt aan de siertuin. Op de tuinbeurt van  4 juli worden de paden 

van raden en worteldoek voorzien.  Daarna kunnen er planten in. Wie heeft er nog vaste bloeiende 
planten over?.  Bv Floxen, Echinaforce, Salie, Kattenkruid, Lupine etc.  Eenjarig planten mag ook. 

Twijfel je of het wel past in de tuin neem dan contact op met Alice (hein.macke@versatel.nl) of Jopie 

(Jopie.elings@casema.nl) Je mag de planten onder de kersenboom zetten, dan zetten wij ze erin. Let 

wel een beetje op of het gunstig weer is om de planten te verplanten. 

Luizen en gif 

Het spuiten van gif tegen luizen op planten is verboden op de tuin, dat weet natuurlijk iedereen. Alle 

middelen die niet in Nederland gekocht zijn moeten we verbieden omdat deze niet controleerbaar zijn 

en niet aan de Nederlandse eisen voldoen .  

Wist u dat door de toppen uit de tuinbonen te halen het voor de zwarte bonenluis veel minder 

aantrekkelijk wordt op de tuinboon? 
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