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NIEUWSBRIEF MEDIO SEPTEMBER 2019 
 
Van de voorzitter:  
Beste Leden. 

 

De zomer is weer voorbij en we kunnen genieten van een heerlijk najaar. Op de tuin wordt 

natuurlijk nog veel geoogst en andere werkzaamheden verricht. Afgelopen maanden is er erg 

hard gewerkt door de terrein commissie om het terrein er tip top uit te laten zien.  

 

Een verzoek vanuit de terreincommissie is het volgende: 

Mocht je groenafval naar het bos brengen dan mag dat alleen gestort worden op de 

aangewezen plek. Stort het niet in het pad , haal plastic en dergelijke eruit en verspreid de 

hoop een beetje. Takken moeten in de houtwal!! 

 

Ook de technische commissie heeft niet stil gezeten. De wc is weer gemaakt. Er was een 

verstopping. De verstopping kwam door de volle put. Put is leeg gemaakt en er is een andere 

wc pot geplaatst. 

Gooi AUB geen chloor in de wc om schoon te maken omdat dan de werking van septic tank 

geen nut heeft. WC papier breng je zelf mee en laat de wc schoon achter!! 

Activiteiten commissie heeft ook weer leuke dingen georganiseerd zoals de jaarlijkse bbq en 

open dag, verslag van deze activiteit lees je verder in de nieuwsbrief. 

 

Zorg dat  voor de najaarsstormen beginnen alles goed vast staat en eventuele kasjes die je 

kunt afbreken opbergt. Ook losse bakken tonnen enz opbergen . Dan voorkom je dat er iets 

kapot waait bij jezelf of medetuinders. 

 

Dan rest me nog een ding: Geniet van het mooie najaar en van de heerlijke groenten en fruit, 

dat geoogst is.  

 

Ceriel Bolwerk 

 

 

 

 

 



Van de terreincommissie: 
Uitnodiging voor de werkdag  

Op zaterdag 26 oktober a.s. vindt de najaars-werkdag plaats, van 9.30 tot 12.30 uur. De 
activiteitencommissie organiseert deze werkdag in samenwerking met de terreincommissie en de 
technische commissie. Op het programma staan: 

 Pad langs de bosrand verder schoonmaken en doortrekken achter de tuinen 51, 52 en 53. 
 Meidoornhagen scheren en gras maaien. 
 Bos en singel achter en naast de tuinen 51 t/m 60 schoon maken en de houtwallen met 

snoeihout ophogen. 
 Pompen demonteren en opbergen in de schuur; pompplaatsen schoonmaken en – waar 

nodig – betegeling herstellen/aanbrengen. 
 Insectenhotel afmaken. 

 
Na de werkdag is er van 13.00 tot 14.00 uur gelegenheid puin, plastic, glas, gaas, hout en metaal dat 
afkomstig van de tuinen, in te leveren op een daarvoor aan te wijzen plek voor afvoer naar een 
stortplaats. 
Op grond van ervaringen in het verleden wordt erop gewezen dat slechts afval van de tuinen zal 
worden geaccepteerd. Afval van thuis of van elders zal worden geweigerd. Wie meer dan een halve 
kubieke meter materiaal wil inleveren, dient hierover van te voren contact op te nemen met Toin 
Diks, die de inzameling zal coördineren. Toin Diks heeft ook het recht om namens het bestuur afval 
dat op de tuin aanwezig is, te weigeren. Bijvoorbeeld, asbest en bestrijdingsmiddelen. ( email Toin 
Diks: ajmdiks@gmail.com ) 

 
Organisch afval 

Organisch materiaal, behalve snoeihout, mag op de daarvoor aangewezen plaatsen in het bos achter 
de tuinen worden gestort. Snoeihout dient op de houtwallen gedeponeerd te worden. 
Het bestuur en de terreincommissie heeft vastgesteld dat organisch materiaal nauwelijks nog in de 
singels wordt gestort. Dank hiervoor. 
Gelet op de grote hoeveelheid organisch materiaal dat vaak met veel aanhangende grond dit jaar in 
het bos is gestort, geeft het bestuur en de terreincommissie de leden in overweging om meer aan 
composteren te gaan doen. Daarmee wordt voorkomen dat de bergen organisch materiaal in het bos 
te snel groeien en het grondniveau van tuinen langzaam maar zeker daalt. Tegelijkertijd  wordt met 
het composteren van organisch materiaal en het verspreiden van compost op de tuinen bereikt dat 
er niet langer humus aan de tuinen onttrokken wordt , maar het humusgehalte toeneemt, waardoor 
de kwaliteit van de grond verbetert. Beperk het afvoeren van organisch materiaal tot koolstronken, 
aardappelloof, kweek, zevenblad, en akkerwinde.  

 

Toegevoegd door secretaris:  

Zelf composteren 

Een composthoop is eigenlijk niets meer dan een afvalbak voor tuinafval. Al het organisch afval zoals 

groenteresten, bladeren, onkruid en bijvoorbeeld etensresten kun je composteren. Zodra het afval 

verrot is kun je het gebruiken om je tuin te bemesten. Door je tuin te bemesten met compost 

verbeter je de structuur en voeg je voedingsstoffen toe aan de bodem. Door compost in uw tuin te 
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gebruiken, slaat u vele vliegen in een klap. Compost is humus en daarvan weten we dat het de 

structuur en de waterhuishouding van de grond verbetert. 

Als je zelf compost maakt, hebt u invloed op de samenstelling ervan. Zo zou u bijvoorbeeld mest van 

konijnen, cavia’s, kippen en vogels kunnen toevoegen om uiteindelijk compost met een hogere 

voedingswaarde te krijgen. 

 

WAT MAG ER OP DE COMPOSTHOOP? 

Een eenvoudige regel om te onthouden wat er op 

een composthoop mag is “alles wat kan verrotten mag op de composthoop”. Denk hierbij aan papier, 

karton, schillen, plantenresten, koffie en theezakjes, et cetera. 

Dus ook papier mag op de composthoop waarbij karton het meest ideaal is. Krantenpapier is ook 

toegestaan maar het liefst in kleine hoeveelheden. Schillen van bananen of sinaasappels verteren 

over het algemeen minder goed. Snij deze daarom een kleine stukken en meng ze goed met het 

overige afval. 

In het zaad geschoten onkruid mag wel, maar u kunt het risico beter niet lopen. Het is niet zeker dat 

in uw composthoop de temperatuur zo hoog oploopt dat de kiemkracht van het zaad vernietigd 

wordt. Gekookt voedsel mag nooit op de composthoop: dit trekt katten, honden en ratten aan. 

WAT MAG NIET OP EEN COMPOSTHOOP? 

Er zijn echter ook zaken die je beter niet op de composthoop kunt gooien. Hierbij kun je denken aan 

plantenafval die ziekteverwekkers kunnen bevatten zoals perenvuur. Gooi ook geen koolstronken 

met knolvoetziekte op de hoop. De sporen van deze hardnekkige schimmel zijn niet kapot te krijgen. 

Gooi geen schillen van aardappelen die met een antispruitmiddel zijn behandeld op de 

composthoop. Het middel werkt groeiremmend en dat is wel het laatste wat van de toekomstige 

compost verwacht wordt. Met antischimmel bewerkte sinaasappelschillen zĳn ook uit den boze. Ze 

doden de voor de omzetting noodzakelijke schimmels in de hoop. 



Vleesafval is niet geschikt voor een composthoop. Af en toe een botje kan geen kwaad, maar maak 

hier geen gewoonte van. Glas, metaal en steen zijn uiteraard niet geschikt. 

Leg geen dikke lagen gras of boomblad Op de hoop, maar vermeng ze met luchtiger materiaal. 

Tussen dikke lagen gras en boomblad zit haast geen lucht. De lagen koeken op elkaar en worden niet 

omgezet. 

DE COMPOSTHOOP OPSTARTEN 

Een startende composthoop heeft een ideale temperatuur van 60-80° in de kern. Bij deze 

temperatuur worden alle ziektekiemen en het onkruid gedood. Het bereiken van deze temperatuur 

lukt alleen als je composthoop groot genoeg is. Zorg er dus voor dat je bij de start voldoende 

materiaal hebt dat je goed door elkaar mengt. Je kunt bijvoorbeeld voor de start alvast wat materiaal 

verzamelen, dat je bijvoorbeeld in de hoek van de tuin legt totdat je gaat starten met de 

composthoop. 

Wanneer je voldoende compostmateriaal verzameld hebt kun je gaan starten. Meng het afval goed 

door elkaar, en maak grote stukken kleiner. Vervolgens leg je alles op een hoop welke niet hoger mag 

worden dan anderhalve meter. De breedte van de composthoop is ongeveer 3 m. De eerste keer is 

het verstandig om een zogenaamde compoststarter te gebruiken die ervoor zorgt dat de 

compostering snel op gang komt. Tot slot bedek je de composthoop af met bijvoorbeeld gras, karton 

of rietmatten 

 

Van onze activiteitencommissie 
 

Op zaterdag 31 augustus is er weer een Open Dag en BBQ georganiseerd door de 
activiteitencommissie. 
 
Er stonden in verschillende kranten een leuk stukje over onze tuindersvereniging. 
Dit jaar bestaan we 40 jaar. 
Onder andere in de Gelderlander. Dit had als gevolg dat er mensen van buiten Grave 
kwamen kijken. 
Onder andere Overloon, Boxmeer, Mill en Nijmegen was het kranten stukje bereikt. 
Dit waren vaak mede tuinders die nieuwsgierig waren. 
Uit de wijde omtrek kwamen mensen kijken.  
We hebben veel complimenten gekregen. Tuinen en complex zagen er mooi uit. Ook het feit 
dat we een echte vereniging zijn konden de mensen merken. Gezelligheid al om. Ook de 
gratis koffie, thee en fris met lekker plakje cake deed de bezoekers goed. 
Er hebben zich weer 2 mensen aangemeld voor een tuintje. 
Kortom een geslaagde middag. 
 
`s Avonds was weer de jaarlijkse BBQ. 

https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=57445&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fecostyle-compostmaker-1-kg-voor-waardevolle-compost%2F9200000013996155%2F&name=ECOstyle%20Compostmaker%20-%201%20kg%20-%20voor%20waardevoll...


Dit keer was de groep niet groot, 27 mensen, maar zeker niet minder gezellig! 
De BBQ was weer goed verzorgd door Leon Verburgh. Vlees, vis, salades, brood en sausjes 
waren lekker vers en gingen er in als koek.  
De voorzitter hield een woordje en bedankte vooral iedereen voor zijn/haar inzet in en om 
het complex. 
 

  
 
 
De BBQ was inmiddels warm en de honger kon worden gestild.  
Na een warme dag gingen de drankjes er natuurlijk lekker in. 
We werden nog lekker afgekoeld door een klein regenbuitje. Maar door de fijne partytenten 
hadden we daar geen last van. 
Nadat de duister echt zijn intrede had gedaan was het tijd om op te ruimen en naar huis te 
gaan. 
 
Iedereen die de BBQ en Open dag mogelijk heeft gemaakt, BEDANKT 
 
Namens de activiteiten commissie, 
Caroline Bolwerk 
 
Zo dit was onze nieuwsbrief. We hopen, dat u hem met plezier hebt gelezen!  
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