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Samenstelling bestuur:
Voorzitter / Penningmeester

L. v. Prooijen
3645 BX Vinkenveen

Vinkenkade 77-43

Secretaris

D. v.d. Broek
3247 AL Dirksland

Oranjelaan 25
tel. 0187-602778.

Penningmeester

J. van Gulik
3247 XP Dirksland

Oudewei 13
tel. 0187-602296.

Lid.

A. den Eerzamen
3247 AB Dirksland

B.C. Zaayerlaan 38
tel. 0187-601995.

Lid.

A. Bazen
3247 XH Dirksland

Esdoornhof 1
tel. 0187-601749.

Lid.

G. Maasdam
3247 AP Dirksland

Pr. Bernhardlaan 27
tel. 0187-602091.

Lid.

Joh. Riedijk
3247 XS Dirksland

Philipshoofjesweg 52
tel. 0187-602552.

Samenstelling tuincommissie:
Zoals jullie wel weten heeft het bestuur enkele jaren geleden een tuincommissie in het
leven geroepen, die de tuinder van het jaar kiest.
De commissie bestaat uit de volgende heren:
H. de Man
K. Keur
H. Kievit

van complex A
van complex B
van complex C

Deze mensen bekijken enkele keren per jaar hoe de tuintjes erbij liggen, en zij beslissen
wie de tuinder van het jaar wordt, en dat wordt op de algemene ledenvergadering
bekent gemaakt.
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Beste leden,
Mijn verhaal zal deze keer hoofdzakelijk gaan over de besproken onderwerpen op de
Algemene Leden Vergadering van 24 februari j.l.
Het was een bijzondere vergadering want geheel tegen de gewoonte in werd er gestart met de
jubilarissen. Dit om twee redenen:
Allereerst het feit dat het er deze keer 34 waren die 25 jaar of langer lid zijn van onze
vereniging. Ten tweede omdat er speciaal bezoek was. Op de eerste rij bevond zich het
complete College van Wethouders van de gemeente onder aanvoering van Burgemeester
Stoop. Hij was het ook die namens het college de felicitaties overbracht en zijn waardering
uitsprak voor onze vereniging. Van de vereniging ontvingen de jubilarissen een prachtige
pennenset ter herinnering aan deze speciale en unieke gebeurtenis.
Ondergetekende heeft nog eens de recente geschiedenis van de vereniging in beeld gebracht
en stil gestaan bij de omslag die de vereniging heeft gemaakt in de beginjaren ’80 toen de klad
kwam in de verhuur van “los land”. De percelen waren toen 1000 tot 3000 m2 groot en
sommige leden hadden er 3 of meer. Het leden aantal liep rond de 60. Zusterverenigingen
gingen ten onder bij gebrek aan leden en moesten verkopen.
Toen zijn we overgegaan op de verhuur van kleine perceeltjes en dat was precies waar er
behoefte aan was. Het liep storm met de inschrijvingen en het ledenaantal liep in 5 jaar op tot
tegen de 200! Dat begon dus in 2004, 25 jaar geleden.
In 2008 is er in opdracht van het Waterschap weer groot onderhoud gepleegd aan de
watergangen. Het slib dat wij moesten opvangen is gestort in een depot op een der vrije
percelen en zal in te zijner tijd weer gebruikt worden voor ophoging van laag gelegen tuinen.
De dreef langs de Armenweg op perceel A is opnieuw van een verhardingslaag voorzien.
Hiermee is een stuk ergernis verdwenen en daarmee is de kwaliteit van de dreven weer voor
langere tijd gewaarborgd. Het werk is tot volle tevredenheid uitgevoerd door de fa. Bestman
uit Herkingen. Dit is voor een deel bekostigd met de stimuleringsprijs van € 1500 die de
vereniging heeft gewonnen van de RABO-bank Flakkee.
Ik heb de leden van onze vereniging van harte gefeliciteerd met een historisch feit. Voor het
eerst in de 88-jarige geschiedenis van onze vereniging zijn we schuldenvrij!!
Het laatste beetje is in 2008 afbetaald en hiermee staan we dus geheel op eigen benen.
Bij de rondvraag kwam 1 onderwerp nogal uitgesproken aan de orde. Het bestuur is gevraagd
zich een mening te vormen over de situatie op een bepaald perceel en ik heb toegezegd de
leden hierover te informeren. Het betreft de tuin van mevr. Diana van Dijk. Zij houdt zich
vooral bezig met het houden van ganzen, eenden en kippen. Vanuit de vergadering werd een
klacht geuit met betrekking tot overlast van ongedierte, geluid, overwaaiende veren en
eierschalen. Ik heb toegezegd de situatie ter plaatse te onderzoeken en tot een conclusie te
komen. Zo is ook gehandeld. Het voltallige bestuur heeft de tuin bezocht en een oordeel
gevormd over de situatie.
Het bestuur heeft indertijd afspraken met haar gemaakt en naar onze mening heeft zij zich
daar geheel aan gehouden. We zijn van mening dat er nauwelijks sprake kan zijn van overlast.
We hebben dat ook niet concreet kunnen aantonen. De dieren maken inderdaad geluiden, er
waait wel eens een veer over en kraaien pikken wel eens een ei mee en laten de eierschalen
dan elders vallen, maar lang niet in die mate dat je kunt spreken van overlast.
Daar komt bij dat de klacht slechts van een enkele persoon komt en niet breed ondersteund
wordt door andere huurders van belendende tuinen.
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Blijft het feit dat de activiteiten van mevrouw van Dijk wat bijzonder zijn ten opzichte van de
gemiddelde huurder.
Daarom hebben we gevraagd of zij de leden eens wat breder wilde informeren over haar
hobby. Een hobby die haar elke dag op de tuin brengt en veel voor haar betekent.
U zult haar verhaal verderop in dit blad terug vinden. We bevelen het van harte aan!
Ik wens u een rijke oogst toe in goede gezondheid.
Leen van Prooijen, voorzitter

Mijn naam is Diana van Dijk- van Oostende en ik ben 38 jaar oud. Al menige jaren heb ik eenden,
kippen en ganzen. Eerst verzorgde ik ze samen met mijn vader te Ooltgensplaat, wij hadden ook
konijnen, geiten en pony’s. Doordat mijn vader ziek is geworden heeft mijn nicht deze dieren
overgenomen en ik ben de gevleugelde vrienden blijven verzorgen. Mijn dieren zijn heel erg
belangrijk voor me omdat ik er heel veel van houd, maar ook omdat ik deze hobby met mijn vader
deelde. Hij is helaas overleden en dat ik niet gemakkelijk, ik mis hem nog elke dag.
Er zijn dieren bij die ik al 13 jaar heb en daar ben ik trots op, ze zijn mijn alles. Mocht er een dier ziek
zijn dan wordt het direct apart gezet en verzorgd, eventuele medicijnen worden toegediend en een
bezoek aan de dierenarts kan ook voorkomen. Hun gezondheid en welzijn gaat voor alles. Graag wil ik
de verzorging van mijn dieren met jullie delen.
Twee keer per dag (06.30 en 16.30 uur) worden de pannen schoongemaakt en voorzien van vers
water. Hierna wordt er pas gevoerd. In de pannen wordt bruin brood gegooid en legkorrels met gemixt
graan worden los in de wei gestrooid. Indien voorradig krijgen ze suikerpeen, groenvoer o.i.d., het
standaard voer wordt dan aangepast. De dieren krijgen zeker niet te weinig, maar worden ook niet
overvoerd. Natuurlijk staat de gezondheid van mijn dieren voorop, maar zo krijgen o.a. muizen, ratten
en vogels bijna geen kans om een graantje mee te pikken.

Ook kijk ik dagelijks alle hokjes na op voldoende hooi en of ze schoongemaakt moeten worden. In de
winter is er meer werk, omdat dan de dieren in de hokjes schuilen, in de zomer worden de hokjes
alleen voor de eieren gebruikt. Mest of afval wordt direct in gesloten zakken gedaan en thuis
weggegooid. Het hooi voor deze hokjes heb ik in afgesloten containers zitten, zo kan het niet nat
worden, wegwaaien en muizen of ratten kunnen er ook niet in gaan nestelen.
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Eieren raap ik zo veel mogelijk op, overdag als ik op mijn werk ben kan ik dat natuurlijk niet doen. In
ieder geval blijven er voor de aankomende nacht voor kapers zoals eksters en kraaien geen eieren
liggen. Wel kan het zo zijn dat ze tijdens de roof een ei laten vallen. Ook al kunnen mijn dieren niet uit
de wei, komen er toch eieren buiten de omheining. De dieren zijn niet geleewiekt, dat vind ik zielig,
na elke ruiperiode worden de 5 buitenste veren weggeknipt (aan 1 kant), zodat ze niet kunnen
wegvliegen (dit wordt ook bij parkieten gedaan). Tijdens het ruien kan ik niet alle veren oprapen, ik
doe echt mijn best, na het voeren raap ik ze met de hand op.
Voor de zwemmers heb ik twee grote troggen staan, deze worden heel regelmatig schoongemaakt om
ziektes e.d. te voorkomen. Helaas bij regen verandert de wei snel in een blubberpoel. Dit vindt
misschien een ander zielig voor de dieren? Ja, kippen vinden dit niet zo prettig daarom zijn er takken
en stokken onder de afdakjes en daar kunnen ze droog zitten. Ook zijn er pallets en kistjes neergezet
waarop ze kunnen zitten. De ganzen en eenden hebben hier absoluut geen hinder van, in de natuur
vindt je ze ook op gorsjes, ze zoeken het juist op. De blubber wordt gefilterd op kleine kiezeltjes of
diertjes en ze kliederen gewoon graag.
Dat er blubber is wil niet zeggen dat de dieren niet verzorgd worden, nee overal wordt rekening
meegehouden, een looppad voor mezelf (ook prettig) en extra tegels voor de dieren. Af en toe wordt er
gefreesd, maar het resultaat is van korte duur, het is eigenlijk alleen zo dat de wei geëgaliseerd wordt.
Drainage is geen optie, ze stampen alles aan en daardoor laat de grond geen water meer door.
Momenteel heb ik totaal 46 vogels, door natuurlijk verloop kan dit afwijken, het is absoluut niet de
bedoeling om boven de 50 te komen, ik moet het kunnen blijven overzien en de dieren moeten de
ruimte hebben.
Als er ondanks alle inzet toch nog klachten zijn dan verneem ik dat graag.
Heb je ideeën of suggesties dan zijn die ook welkom.
Ben je tevreden zeg het anderen, ben je niet tevreden vertel het mij!

Beste Tuinders
Daar het voor het bestuur onmogelijk is om iedere tuinder die aardappelen teelt in te lichten
waneer zij moeten spuiten tegen de Phytophthora, geeft men het volgende advies:
(Men is verplicht deze ziekte te bestrijden)






Spuit iedere week de aardappelen en eventueel de tomaten.
Begin hiermee vroeg genoeg, bijv. als het gewas 15 cm hoog is.
Spuit als het tenminste 2 uur droog blijft.
Loopt niet door het gewas als het nat is.
Als het er toch in komt, verwijder dan het loof.

Voor meer informatie
DLV Groen & Ruimte
Tel: 0321-388810
e-mail: dlv.groen.en.ruimte@dlv.nl o.v.v. “milieuvriendelijk tuinieren”
internet: www.milieuvriendelijktuinieren of www.dlv.nl
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De hagen en gangpaden
Nu alles weer groeit en bloeit, is het ook weer de tijd om de hagen te knippen, zodat de
grasmaaier er geen last van heeft dus haal na het knippen a.u.b. de rommel weg.
De haag mag langs de graspaden 150 cm zijn en langs de dreven 180 cm, de breedte dient
zodanig te zijn dat de haag alleen boven eigen grond staat.
Daar de grasmaaier niet vlak langs de percelen kan maaien is de vraag van het bestuur om
het randje wat door de grasmaaier niet wordt meegenomen, zelf te doen waardoor het
geheel er verzorgder uitziet.
De grasmaaier komt op de graspaden ook wel eens rommel tegen, zoals stenen, stukken
ijzerdraad, hout e.d. waardoor de grasmaaier al verschillende keren vastgelopen is en dat
brengt weer kosten met zich mee.
Dus als je iets op de graspaden ziet liggen, raapt het dan op en deponeer het thuis in de
container. Alvast bedankt voor uw medewerking!

GEZOCHT!
Daar bij de eerst volgende Algemene Vergadering in februari
2010 mensen uit het bestuur gaan, is het bestuur op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Het bestuur hoopt dan ook dat er leden
zijn die zich vóór 1 september schriftelijk bij de secretaris
opgeven voor een bestuursfunctie, zodat het bestuur met deze
leden van gedachten kan wisselen over hun eventuele
aankomende functie. U kunt dit schriftelijk doen onder
vermelding van naam, adres en telefoonnummer of per e-mail:
KGB-dirksland@live.nl
Wij hopen op uw medewerking.
Het bestuur
E-mailen en internet
Het bestuur heeft een e-mail adres aangemaakt om in de toekomst berichten via de
computer te kunnen ontvangen. Het e-mail adres is geworden: KGB-dirksland@live.nl
Ook is het de bedoeling om een website te maken om daar geregeld nieuwtjes op te zetten.
Zodra het internetadres bekent is wordt dat schriftelijk kenbaar gemaakt op de
aanplakborden bij de tuin. Om een overzicht te krijgen wie van de leden een e-mail adres
heeft, verzoekt het bestuur dan ook dit aan ons door te geven. Wij moeten ook met de tijd
mee! De leden die geen computer hebben krijgen gewoon ’t Schoffeltje in de brievenbus.
Mededeling
De Havelozeweg is vanaf de Lageweg tot aan de versmalling afgesloten voor alle verkeer
van 14 t/m 15 juli a.s. Het complex C is te bereiken via de ingang van complex A aan de
Armeweg. U kunt de auto naast de container parkeren.
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