
Beste leden van de Moestuinvereniging Aa-tuinen,

Het valt allemaal niet mee, het gebrek aan sociale omgang, zieken in je familie of
kennissenkring. De  steeds verdergaande coronamaatregelen beperken ons normale dagelijkse
leven. Gelukkig hebben wij een hobby die weinig risico op een besmetting kent. Wat is nou
gezonder dan in de openlucht, lekker op jezelf, aan je tuin te werken? Een praatje maken is
gezellig, maar we moeten helaas wel gepaste afstand houden. We kunnen genieten van heel
wat moois, wat een prachtige herfst hebben we! Vaak een stralend warm zonnetje en een
veelkleurige natuur.
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In het kort:

NOVEMBER: SLOOTONDERHOUD EN CONTROLE. Laatste maand om de sloten en de
slootwal te schonen, want padden, kikkers en salamanders trekken zich in sloten terug om te
overwinteren.

NA-CONTROLE TUINEN. Bij de na-controle is gebleken dat er toch nog wat tuinen niet in orde
zijn. Denk aan het pad voor je tuin (mag niet begroeid zijn), groente en fruitresten (trekt ratten
aan), slootwal (maaien) en sloot (geen begroeiing in sloot)

Wanneer iemand zijn tuin, tuinpad voor zijn tuin of de sloot achter zijn tuin niet goed
onderhoud, riskeert hij/zij schorsing en raakt de tuin kwijt.

IN VERBAND MET CORONA GAAT DE COMPOSTDAG NIET DOOR. De tuin bekalken en/of
mulchen is een goed alternatief.

DIEFSTAL EN VANDALISME. De borden bij de ingangen beperken de toegang tot het
tuinencomplex. De politie kan nu handhaven. Bel politie wanneer je iets verdachts in het park of
de tuinen ziet. (0900-8844)
Vandalisme en/of diefstal melden bij bestuur (info@aatuinen.nl) en doe zeker ook
melding/aangifte bij politie. (https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen)

OPROEP VRIJWILLIGERS. We hebben een gezellige groep tuinders die zich regelmatig inzet
voor de vereniging, maar we hebben echt meer handen nodig!
Als lid ben je medeverantwoordelijk voor het hele moestuincomplex. Meld je dus aan voor
grote of kleine klusjes, voor enkele uren of een regelmatige bijdrage. Draag bij binnen de eigen
mogelijkheden. Meld je aan via mail (info@aatuinen.nl) of via vrijwilligers-groepsapp:
https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT.

GEZOCHT: 1 of 2 ASSISTENTEN TUINZAKEN. Samen met commissaris Tuinzaken pak je de
organisatie, coördinatie van vrijwilligersdagen en onderhoudstaken aan die bij het commissariaat
Tuinzaken horen. Deze oproep gaat niet om een bestuursfunctie, maar om bepaalde
tuintaken (die jou goed liggen) te gaan doen. De taken worden in overleg verdeeld naar
persoonlijke wensen, mogelijkheden en tijd. Neem contact op via mail (info@aatuinen.nl) of
als je Harrie op de tuin ziet, kun je hem hier ook vragen over stellen.

ER ZIJN WEER DRUIVEN-RIJEN TE HUUR. Er komen meerdere rijen vrij, ze zijn goed
onderhouden en gezond. Ben je geïnteresseerd, stuur ons een mail naar info@aatuinen.nl o.v.v.
druiventuin. Geef ook aan hoeveel rijen je wilt. (20 euro borg en 14 euro contributie per rij.)

HEGGEN. De buxusheggen zijn verloren gegaan, daarom kweken we nieuwe struiken op
middels stekken. Onze oproep: bewaar goede takken na het snoeien, stek ze zelf of breng ze
naar de verenigingstuin (kweektuin) op Reseda 13. Zet ze in een emmer water en app of mail
het ons zodat we ze zo snel mogelijk kunnen stekken.
Verenigingstuin-groepsapp: (https://chat.whatsapp.com/EF7svXx3bLhL3sdm1PQ1oi)
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AGENDA:

Georganiseerde klussen:
Deze klussen worden licht als je met vele handen werkt. Vanwege Sjako of benodigd
gereedschap (frees bijvoorbeeld) organiseren we dit op een gepland tijdstip. Als je wilt
helpen kom gewoon. Maar je aanmelden bij vrijwilligers-groepsapp is handig om op de
hoogte te blijven. https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT

1. Aankomende vrijdag 10:00-12:00, Narcis 2c, 3a: het afval ligt klaar om door Sjako
naar de rova gebracht te worden. Graag helpende handen om de spullen in zijn kar te
gooien.

2. Aankomende vrijdag 10:00-12:00: Naast de container liggen allemaal stenen, deze
moeten naar de Rova. Graag hulp om het in een aanhanger te gooien. (De grote
stenen gaan we hergebruiken en mogen opgestapeld worden tegen de container.)

3. Aankomende zaterdag 10:00-14:00 Reseda 2 en 4, openbaar gedeelte naast de sloot
onder de grote wilg, ligt groenafval waardoor de maaier daar niet kan komen. Planten
en verteerde plantenresten mogen in de kuil op Reseda 1 gestort, de grove delen
(takken) gaan met aanhanger naar de Rova.

Ben je bovenstaande data verhinderd? Onderstaande klussen gaan we komende weken
aanpakken.

4. Verenigingsgebouw: uitbreiden terras en rondom een tegelpad van 3 tegels breed.

5. We hebben extra handen nodig om nog enkele verwaarloosde tuinen weer netjes en
verhuurbaar te maken (denk aan afval weghalen, maaien, snoeien, afdekken met zeil)

a. druiventuin, Roos 8: sloot en talud
b. Reseda 1 en 3: losse stenen, afval, obstakels verwijderen en kuilen dicht, zodat

er gefreesd kan worden
c. Reseda 3 a,b,c: ter hoogte van grenspalen een pad tussen de tuinen leggen.

Kleine of individuele klussen:
Deze klussen kun je individueel op eigen tijdstip doen. Geef het even door als je dit doet.

1. snoei- en maaiwerk:
a. Reseda 3: slootwal maaien
b. einde Roos: bramen en riet maaien met bosmaaier

2. bomenkap (iemand met ervaring):
a. Lelie 5a,b: kronkelwilg (5a) die horizontaal in het water ligt afzagen en de

andere (5b) dikke stam afzagen (kruin is al weg)

3. Reseda 1:
a. wilgenvlechtwerk en levende wilgen met wortel en al, uit de grond trekken
b. kuil dichtgooien met groenafval (bijvoorbeeld uit eigen tuin)

4. Reseda 3: De stenen (kobbelstones) achterin de tuin naar het verenigingsgebouw
verplaatsen en tegen de muur stapelen.

5. Reseda 3 a,b: oven afbreken; leuk voor iemand die zich met een sloophamer wil
uitleven. Brokstukken op 1 plek vegen/stapelen. Wordt later naar Rova gebracht

6. oude borden met openingstijden van de toegangspoorten verwijderen.
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Na-controle tuinen

De tuinen die bij de tuincontrole de aandacht trokken vanwege achterstallig onderhoud, zijn
nogmaals gecontroleerd. Helaas was er aanleiding voor een ernstige waarschuwing.
Er zijn echt heel nette tuinen bij, maar toch zijn er bij veel tuinen nog wel een aantal
aandachtspunten, daarom het vriendelijke verzoek vóór de winter hier nog iets aan te doen:

- Verwijder groente en fruitresten, dit trekt ratten aan!
- De paden moeten onbegroeid zijn. We zien paden die hier en daar al behoorlijk

dichtgroeien met gras. Ook onkruid in de berm moet weggeschoffeld worden. Gebruik
eventueel houtsnippers om het onkruid te onderdrukken.

voorbeeld van NIET goed: voorbeelden van WEL goed:

Schoffelen en zoveel
mogelijk wortels
verwijderen. Eventueel
daarna een dikke laag
houtsnippers.

- Verwijder onkruid en oude plantenresten (goed voor de composthoop) en bedek de
bodem (zeil, worteldoek, mulch, compost, houtsnippers, bladafval). Zie onderwerp
“bemesten en mulchen”.

- Trek begroeiing uit de sloot en maai de walkant kort. Zie onderwerp “slootcontrole”.
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Onderhoud van sloten (slootcontrole)

In de maand november worden de sloten gecontroleerd. Let daarbij op het volgende:

- trek de begroeiing en/of afval uit de sloot
- maai de slootwal en verwijder woekerende gewassen zoals bramen en brandnetels
- hoge begroeiing (bomen, heesters) mogen niet binnen 1 meter van de sloot
- slootwallen moeten begroeid zijn met gras, bodembedekkers of kruiden, etc.
- de slootwal mag niet bedekt worden met plastic of ander materiaal
- binnen 1 meter van de sloot geen bouwsels, hekken, afval, composthoop, etc.

Er zijn harken en waadpakken beschikbaar, vraag ernaar via info@aatuinen.nl

voorbeeld van NIET goed:

voorbeelden van WEL goed:
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Veiligheid en preventie

We hebben dit jaar te maken gehad met vandalisme en diefstal. Het gaat niet om een
incident, maar om een tendens. Wij hebben nauw contact met gemeente en politie en beide
partijen zijn zich nu ook bewust van de tendens. Daarom is besloten om tijdelijk de toegang
tot het park te beperken tot tuinders en degenen die bij hen horen. Daarom is (of wordt
binnenkort) er een bord bij beide ingangen geplaatst met “verboden toegang” (alleen
toegankelijk voor leden van de Aa-tuinen), en een verwijzing naar een wetsartikel. De politie
mag op grond hiervan handhaven.

Surveilleren
Leden hebben voorgesteld bij toerbeurt te surveilleren. Het staat eenieder vrij om daar rond
te wandelen en de boel in de gaten te houden of dat nu georganiseerd is of wanneer het een
tuinder zo uitkomt. Als iemand iets verdachts ziet, bel dan de politie (0900-8844). De
aanrijdtijd is kort. Het is aan een tuinder zelf, om te besluiten wel of niet een persoon of een
groep aan te spreken. Maar hou het veilig; de politie bellen is een goede keuze, zij zijn op de
hoogte en gaan zelf ook regelmatig op de Aa-tuinen surveilleren.

Ongetwijfeld zal er ook nog wel eens een wandelaar met een hondje zijn, hoewel het geen
tuinder is, zou ik toch vooral alert zijn op verdachte individuen, niet-tuinders op de
toegangspaden naar tuinen en/of in de tuinen zelf, en blijf vooral alert op groepen jongeren.

Vandalisme en diefstal
Is er bij je gestolen of is er iets vernield? Meld dat sowieso bij het bestuur (info@aatuinen.nl)
en doe liefst ook een aangifte of melding ervan, want dan kan de politie er een zaak van
maken en de vandalisten/dieven vervolgen.
(https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen) Ook een signalement van de groep
jongeren die momenteel veel schade aanricht is belangrijk. (kleding, leeftijd, vervoermiddel,
andere opvallende kenmerken) Geef dit z.s.m. door aan het bestuur (info@aatuinen.nl)
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Wie komt bij Tuinzaken assisteren?

Het takenpakket van Tuinzaken is groot. Met 2 of 3 mensen is dit wél goed te doen.
Bij Tuinzaken horen bijvoorbeeld: onderhoud algemene delen van het tuincomplex, uitgifte
verhuurbare gereedschappen en materialen, onderhoud gereedschappen, reparaties
verenigingsgebouw, frezen en verhuurbaar maken van lege tuinen, tuincontroles,
organisatie speciale verenigingsdagen (compostdag, oogstfeest, etc.) Het meest ideale is
wanneer 3 mensen de tuinzaken beheren, dan is het niet te veel werk.
Santana komt door persoonlijke drukte er te weinig aan toe, Harrie (vergunningen) heeft
veel taken overgenomen; tuinzaken én vergunningen samen is écht te veel. Deze oproep
gaat niet om een bestuursfunctie, maar om tuintaken die jou goed liggen) op te pakken.

De taken worden in overleg verdeeld naar persoonlijke wensen, mogelijkheden en
tijd.
Dus welke 2 tuinders hebben paar uren per week beschikbaar voor Tuinzaken?
(info@aatuinen.nl of schiet Harrie even aan als je hem ziet)

Compostdag
Vanwege de coronamaatregelen wordt de compostdag afgelast. Er zijn goede alternatieven
die ik hieronder noem.

Bemesten en mulchen

Wat is een goed tijdstip om te bemesten en waarmee kun je het beste bemesten?
Fruitbomen kun je beter niet in het najaar bemesten, omdat de planten en bomen de neiging
hebben om te gaan groeien, dan gaan ze veel water opzuigen. Hierdoor worden ze
gevoeliger voor vorst. Pas in het voorjaar (na het winterweer) mag er bemest worden.

Kalk
Het najaar is wel een goed moment om de bodem te verrijken met kalk. Het duurt namelijk 5
tot 8 maanden voordat kalk begint te werken.

Verse of oude paardenmest
Verse paardenmest (met of zonder stro), bijvoorbeeld van maneges (die er graag vanaf
willen), heeft de tijd nodig om te verteren. Daarna komen de voedingsstoffen pas vrij voor de
planten. Verse paardenmest kan dus prima in het najaar door de bodem worden gewerkt..
Oude mest kan in het voorjaar op of door de grond en direct gebruikt worden door planten.

Champost
Champost is compost verrijkt met champignonmest (mest dat overblijft ná de kweek van
champignons). Deze mest kan beter in het voorjaar gebruikt worden omdat planten en
bomen in het najaar beter niet gevoed kunnen worden maar hun winterrust in gaan. Op een
gerooide stuk grond kan het prima; de champost dient dan meer als mulchlaag.

Mulch
Een stuk grond dat gerooid is kan bemest worden, maar zonder bescherming staat de
bodem bloot aan regen en vrieskou. Daardoor kan veel van de voeding verloren gaan door
bijvoorbeeld uitspoelen. Bemesten en mulchen (bodem bedekken met bijvoorbeeld
herfstbladeren of houtsnippers) is een werkzame combinatie. Ook compost kan goed als
mulch en als bodemverrijker worden gebruikt; de bodem wordt humusrijker.
Van houtsnippers wordt wel gezegd dat het bij de vertering stikstof uit de bodem onttrekt,
maar dit is alleen het geval als het door de grond gewerkt wordt, niet als het er bovenop ligt.
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Heggen

Dit jaar zijn heel wat buxushagen kapotgevreten door de buxusmot. Ze zullen vervangen
moeten worden. Je kunt gaan voor strakke heggen van één soort, of voor meer natuurlijke en
gevarieerde hagen. Je kan planten kopen of zelf stekken. De kweektuin gaat ook diverse
haagplanten stekken. Heb je takken van je haag gesnoeid die geschikt zijn om te stekken?
Leg ze dan in de kweektuin (in emmertje water), graag ook even melden bij Harrie, Fleur of
bij mij of via de groepsapp van de kweektuin.
(https://chat.whatsapp.com/EF7svXx3bLhL3sdm1PQ1oi)
Geschikt zijn bijvoorbeeld berberis (zuurbes), hondsroos en heggeroos, mispel, amandelwilg,
liguster, haagbeuk, heggedoorn.

Wildfruit / bosplantsoen

Wildfruitstruiken, ook wel bosplantsoen genoemd, zijn (snelgroeiende) heesters die weinig
onderhoud vragen. Ze kunnen geplaatst worden als natuurlijke haag of vogelbosje: goed
voor voedsel en als schuilplaats voor de vogels.

Appelbes Gele kornoelje Honingbes Duindoorn

Olijfwilg Grootmoeders oorbel Gojibes Augurkenstruik

Sommige van deze vruchten kunnen zo van de struik gegeten worden, zoals kerspruim,
augurkenstruik, honingbes, grootmoeders oorbel (chocokers) of krentenboompje. Andere
zijn meer geschikt voor jam, vruchtensap of drank, zoals appelbes, duindoorn, gele kornoelje,
bottelroos, olijfwilg, gojibes (boksdoorn), meidoorn, sleedoorn of vlierbes.
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Vrijwilligers

Er zijn een aantal leden die zich geweldig inzetten om de Aa-tuinen netjes te houden; zij
snoeien de bomen op het algemene gedeelte, zij helpen mee bij de kweektuin, tuincontroles
en groencontainerdagen of helpen bij het onderhoud van ons verenigingsgebouw. We
vormen een heel gezellige groep dat fijn samenwerkt. Wij worden iedere keer beloond door
overheerlijke baksels van Gosja, zij kan bijzonder goed bakken en wij willen haar hartelijk
bedanken voor deze “arbeidsvitaminen”!

Deze vrijwilligers vormen een gemotiveerde kerngroep, maar wij hebben écht meer mensen
nodig! Als lid van de vereniging ben je medeverantwoordelijk voor de algemene delen van
ons complex, dus vragen wij van iedereen toch minstens één of twee halve dagen per jaar
mee te doen.

We hebben voor dit jaar nog enkele (grote en kleine) klussen. Als we in groepsverband
werken dan doen we dat met gepaste afstand, maar heel veel is individueel te doen. We
hebben vrijwilligersdagen en dan zorgen we ook voor lunch en/of lekkere baksels van Gosja,
of je kiest een eigen tijdstip voor een (kleine) klus.

Stuur een mailtje (info@aatuinen.nl) als je je voor een bepaald klusje wilt opgeven, of meld je
aan voor de vrijwilligers groeps-whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT
Als je ons ziet mag je ook spontaan Harrie, Fleur, Santana of mij aanspreken als je die dag
wat tijd hebt voor een verenigingsklusje.

Samen zorgen we voor een vriendelijk, verzorgd, interessant en levendige vereniging!

Hartelijke groeten,

Suzanna Wielinga
Voorzitter Aa-tuinen
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