
EXTRA  NIEUWSBRIEF JULI 2021

Vereniging Milieuvriendelijk Tuinieren

OOGSTMARKT
De Oogstmarkt wordt gehouden                 
op zondag 26 september van 11.00 – 
15.00 uur. We hebben mooi weer be-
steld. Natuurlijk kan het dat Covid roet 
in het eten gooit maar daar ziet het er 
op dit moment niet naar uit. Natuurlijk 
zijn er weer volop leuke stands.

Wil je ook met een standje op de Oogst-
markt staan? Meld je dan zo snel  mo-
gelijk aan bij Lobke Brouwer (mail:                       
lobbie79@hotmail.com) of Rhodé de 
Heer (mail: rhode73@hotmail.com). 
Neem zelf een tafeltje, zonnebrand en pa-

rasol (het wordt warm en zonnig 26 sep-
tember!) en eventueel een stoeltje mee.

OPENTUIN
Iedereen is nu, in deze mooie zomer-
maanden, nog bezig om heerlijke groen-
ten en fruit en dergelijke te zaaien en te 
oogsten. 

We willen je vragen om tijdens de  Oogst-
markt je tuin open te stelen. Het kan zijn 
dat je het leuk vindt om te vertellen wat 
je teelt en hoe je je tuin hebt ingedeeld 
om het e.e.a. te kunnen verbouwen en 
op welke manier je dat doet. Dus aarzel 
niet als je het leuk vindt om hieraan mee 
te doen. Mail je tuinnummer (kijk op de 
mooie, nieuwe bordjes!) en naam door 
naar Marja Hennequin, 
(marjahennequin@gmail.com) en dan 
neemt zij contact met je op. 

BEBOUWING
In ons huishoudelijk reglement staat 
precies omschreven welk percentage 
van je tuin ‘bebouwd’ mag worden. Bij 

bebouwing moet je denken aan een kas, 
afdak, schuur en/of dierenverblijf. Alle 
oppervlakten bij elkaar mogen dus...
precies: 10% zijn! Op diverse tuinen is 
dat percentage, soms behoorlijk, over-
schreden. We willen als bestuur daar 
weer op gaan toezien. Bovendien is het 
de bedoeling (staat ook in het Huishou-
delijk Reglement) dat bouwplannen 
gemeld worden aan het bestuur. Wil je 
geen gedoe meld je bouwplannen en 
houd je aan het percentage!!

HERFSTTIJLOOS
Heel wat anders nu. Herfsttijlozen 
(Colchicum) zijn droogbloeiers. Je zet 
de knol in de vensterbank, op tafel of 
waar je maar wilt en hij komt in bloei 
(geen water geven en het is niet nodig 
om hem in een pot te zetten). Vier, vijf 
bloemen zijn geen zeldzaamheid. Na de 
bloei plant je ze in de tuin. In het voor-
jaar ontwikkelt zich blad dat in de zo-
mer afsterft. De knol bloeit dan weer in 
de nazomer – herfst. PRACHTIG!!

ALV
De ALV wordt gehouden op maan-
dag 30 augustus in kerkcentrum 
Het Anker. Inloop om 19.00 uur, we 
beginnen te vergaderen om 19.30 uur. 
Je bent meer dan welkom.

LET OP: de parkeerplaats is ‘s avonds 
voor wat anders in gebruik en dus 
kun je daar niet parkeren! Kom te 
voet of op de fiets, dat is nog goed 
voor het milieu ook!

Speciaal voor ons, leden van VMT, 
heeft Bert van de Zwaan (tel. 06 27 
49 34 94) verschillende soorten Col-
chicums in de aanbieding voor heel 
redelijke prijzen. Bert heeft een tuin 
op complex Zuigerplas. Je kunt je 
knollen daar ophalen (en betalen) 
als hij op de tuin is. Kwestie van bel-
len en afspreken.


