
Jaarverslag seizoen 2017-2018
 

 

Afgelopen seizoen konden we met het vroege lenteweer al vroeg beginnen op de tuin. Maar met
de nattigheid die daar op volgde kregen we toch al gauw weer last van vraatzuchtige slakken,
die in de vochtige bodem en het opkomende gras een schuilplaats vonden.

 Na het verwijderen hiervan kon met meer succes opnieuw geplant worden; toch was herhaling
van de strijd tegen de slakken noodzakelijk.

 Na de vorst de afgelopen tijd verwachten we voor het komende seizoen overigens minder
overlast van de slakken; toch moeten we daar alert op blijven. En nieuwe methoden
ontwikkelen om de veelvraten te weren.

 
Klusochtenden en WhatsAppgroep

 Afgelopen seizoen hebben we vier klusochtenden georganiseerd, de
een wat succesvoller dan de andere. Op één van die klusochtenden
nam een lid spontaan het initiatief om een WhatsApp-groep op te
richten. Dit resulteerde in een zeer geanimeerde borrel op de tuin.

 Uiteraard kunnen onze leden zich nog steeds aanmelden voor dit
onderlinge contact.

 

De klusochtenden werden weer steevast afgesloten met een
gezamenlijk lunch, prima verzorgd door Trudie van Wattum en Henny Groenewoudt. Altijd
weer erg gezellig. Dank daarvoor!

 
Beplanting

 Het planten van fruitstruiken aan de slootkant was niet zo'n groot succes.
Daar hebben we het afgelopen seizoen een aantal appelboompjes
neergezet. Die blijken goed aan te slaan. Op enkele leegstaande tuinen
staan nu ook fruitstruiken - wellicht geven die volgend seizoen al vruchten.

 

Onderhoud
 De wildgroei van bramen vanuit de bosschages buiten de tuin is tot stilstand

gebracht. Deze actie is voor herhaling vatbaar op een klusochtend.
 Door geen geld meer uit te geven aan het jaarlijkse maaien, is het noodzakelijk om zelf het

woekerende onkruid op de lege plekken en op de tussenpaden weg te knippen. 
 Het onderhoud van onze gereedschappen geeft te denken; het is toch een kleine moeite om de

spitvorken en schoffels even schoon te maken voor ze teruggebracht worden?
 

Ledental
 Helaas is het ledental opnieuw gedaald; aan het eind van het seizoen telden we nog maar 38

leden. Werving van nieuwe leden is dan ook een speerpunt voor het komende seizoen. Niet
alleen door inzet van sociale media, maar vooral ook door mond-op-mond-reclame door onze
leden.

 
Permacultuur

 Naar aanleiding van de lezing over permacultuur op de vorige
ledenvergadering hebben veel leden ingezien dat het beluchten en
omwoelen van de grond beter is dan het omspitten. Ook viel op dat meer
tuinders hun niet gebruikte stukjes bedekt houden, met houtsnippers,
groenbemesters, bloemen of simpelweg oost-indische kers. 

 



Bloembakken
 Op initiatief en door de snelle actie van het BuurtServiceTeam hebben

we nu de beschikking over een achttal bloembakken die voor allerlei
doeleinden gebruikt kunnen worden. Opkweken van plantjes,
beplanting met sierplanten etc. Met dank aan het BST zal dat onze tuin
een vrolijke aanblik bezorgen.

 
Oogst

 Ondanks de mislukkingen aan het begin van het
seizoen kon er in tweede instantie volop geoogst worden. Velen genoten
van de opbrengst aan aardbeien, de boontjes bleken het prima te doen, net
als de bietjes en de aardappelen. 

 Maar vooral de bessenstruiken floreerden - wellicht een aanrader voor onze
tuinders!

 

 
 


