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JAN ALTINK OVERLEDEN
Op 17 september bereikte ons het be-
richt dan ons tuinlid Jan Altink was 
overleden. Jan was al een tijdje ernstig 
ziek maar dit hadden we, omdat het ge-
voelsmatig toch nog plotseling gebeur-
de, niet verwacht. Jan was een markan-
te verschijning op ons complex. Hij had 
een duidelijke eigen visie wat tuinieren 
betreft, die niet altijd even duidelijk was 
voor ons als bestuur en voor sommige 
mede tuinders. Jan was altijd bereid om 
uitleg te geven en nam daar ruim de tijd 
voor. We zullen hem missen!

ALV
Dit jaar werd de ALV gehouden op  maan-
dag 30 augustus in kerkcentrum Het An-
ker. De opkomst was niet zo groot, mis-
schien omdat we geen ‘praatje’ na het 
ALV gedeelte hadden. Het was balen dat, 
net als de vorige ALV, het geluid het liet 
afweten al duurde het nu ‘maar’ tot half 
acht. Een van de agendapunten was de 
aanpassing van het Huishoudelijke Re-
glement ten aanzien van de bebouwing 
(schuur, kas, afdak en dierenverblijven: na 

overleg met het bestuur maximaal 10% 
van het tuinoppervlak) en het houden 
van bijen op je tuin en het complex. Op de 
site www.vmtlelystad.nl  vind je het HR.

OOGSTMARKT
27 September: OOGSTMARKT. Het was 
een prachtige, zonnige dag en drukker 
dan ooit tevoren. Veel blije, enthousias-
te mensen en tevreden standhouders. 
Wat wil je nog meer! Dank aan de orga-
nisatie: Lobke Brouwer, Rhodé de Heer 
en Marja Hennequin. En niet te verge-
ten aan John Greeve, die zorgde dat het 
terrein er spic en span uitzag!

Alvast genoteerd: volgend jaar een min-
der luidruchtige aggregaat huren (daar-
door was de muziek soms minder goed 
hoorbaar, maar wát een leuke muziek 
brachten Hans en Freek ten gehore!) en 
meer dingen voor kinderen organiseren.

PHYTOPHTHORA
Prytophthora is beter bekend als aard-
appelziekte.. Dit jaar sloeg de ziekte on-
genadig toe. Niet alleen op ons complex 
maar ook elders in de stad en, niet te 
vergeten,in de land- en tuinbouw. Soms 
was er sprake van een oogst van 10 tot 
20 % van normaal. Ga er maar vanuit 

dat de aardappels duur worden. Hoe 
kwam het? De aardappelziekte wordt 
veroorzaakt door een schimmel. Om 
te kunnen kiemen heeft de schimmel 
vocht en warmte nodig. Het weer in de 
lente en voorzomer was ideaal voor de 
schimmel. Zelf had ik twee ‘ziektevrije’ 
rassen gepoot: Alouette en Carolus. 
‘Ziektevrij’ wil overigens niet zeggen 
dat ze dat helemaal zijn, maar ze zijn 
in ieder geval minder gevoelig voor de 
ziekte. Nou, dat heb ik gemerkt. Beide 
rassen werden ziek op een moment dat 
de meeste knollen nog klein waren. Heel 
wat knollen waren aangetast. Ze veran-
deren dan in een soort vieze, stinkende 
prut die onmeunig stinkt! Het was, eer-
lijk is eerlijk, een behoorlijke teleurstel-
ling, temeer dat ook vrijwel alle zaaisels 
zijn opgegeten door de slakken en de 
appels zaten onder de schurft. Genoeg 
treurigheid. Overigens kunnen ook to-
maten, die je buitenteelt, last van de 
ziekte krijgen.
In de vakliteratuur was te lezen dat ook 
deze schimmel zich aan kan passen aan 
nieuwe omstandigheden en dat schijnt 
gebeurd te zijn. 

TUINBONEN

Als je nog wat tuinbonen over hebt zou je 
een paar rijtjes nu kunnen zaaien. Meest-
al komen de zaaisels goed de winter door 
en oogst je (dus) eerder dan wanneer je 
in het voorjaar zaait. Ook lathyrus kun je 
nu proberen. Knoflookteentjes kun je nu 
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nog planten maar wacht niet te lang. In 
de kas of platte bak zou je nog wat win-
terpostelein kunnen proberen. Natuurlijk 
moet je een beetje geluk hebben.

BIESLOOK
Heb je veel bieslook, zet dan een paar 
stukken in potjes voor in huis. Meestal 
lukt dat prima en kun je lang bieslook 
snijden. Na de winter zijn de plantjes min 
of meer uitgeput. Heb je andere planten 
genoeg, gooi ze dan op de composthoop.
Zo niet, zet ze dan terug in de tuin in de 
lente en dan maar hopen dat het nog 
wat wordt!

BIJENSTAL MET TAP 
VOOR TUINDERS
We zijn bezig met plannen voor een 
nieuwe bijenstal van ongeveer 2 x 6 me-
ter. Deze ruimte is ruim voldoende voor 
6 volkjes en een aantal zwermpjes die 
tijdelijk in de stal gehuisvest worden. 
In de vliegroute wordt een takkenril of 
iets dergelijks gemaakt zodat de bijen 
omhoog moeten en wegvliegen op een 
bepaalde hoogte.
De neerslag, die op het dak van de stal 
valt, vangen we op in 2 vaten van 1000 
liter. Deze “Tap voor Tuinders” kan door 
iedereen gebruikt worden. Boven de tap 
komt, als het lukt, een Sedumdakje. Voor 

de financiering zijn we grotendeels af-
hankelijk van bijdragen van derden.

WEER
Het vroeg donker worden was wel even 
wennen. ‘s Avonds kun je weinig meer 
doen op de tuin. Weetje: op 21 septem-
ber waren dag en nacht in evenwicht: ze 
duren dan allebei 12 uur. Op 21 decem-
ber (gelukkig is het nog lang zover niet) 
is het 16 uur nacht/schemerig en 8 uur 
dag, op 21 maart is het weer half om 
half. En als we toch bezig zijn: op 21 juni 
is het 8 uur nacht en 16 uur dag.

En het weer?
‘Oktobertooi met groene blaân (= bla-
deren) duidt vaak een strenge winter 
aan!’
1 November: allerheiligen: Als het met 
Allerheiligen sneeuwt ( je weet maar 
nooit!) leg dan uw pels gereed (dan 
wordt het een strenge winter). 
En zo zijn er nog honderden weerspreu-
ken die soms wel maar vaak ook niet 
(helemaal) kloppen.

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder

De volgende 
nieuwsbrief vind je 
eind december - 
begin januari
in je mailbox.

DECEMBER BIJEEN-
KOMST EN STEKKEN-
MARKT 2022

Op 18 december (van 16.00-17.30 
uur) sluiten we het tuinjaar af 
bij knappende vuurkorfjes met  
glühwein en warme chocolade-
melk (met natuurlijk wat lekkers) 
op de centrale wei. We openen 
dan ook de entree. Iedereen is 
meer dan wellecome!

Op 26 maart 2022 organiseren we 
een stekken, zaden, vaste plan-
ten, bomen en struiken markt. 
Tijden nog niet bekend. We hou-
den je op de hoogte!


