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Drie royementen in 2019 
Drie teveel, op naar nul in 2020 ! 
Daarom in deze Nieuwsbrief, nu aan 
het begin van het seizoen, aandacht 
voor onderhoud. 
Overigens…bij het opruimen van het archief 
ontdekten wij dat “tuinonder-houd” al sinds de 
oprichting van VVCL in 1981 ( ! ), een 
terugkerend thema is.  
 

Opzegging door het bestuur 
In 2019 heeft het bestuur drie keer besloten de 
verhuur te stoppen. 
Dit is zeer onplezierig voor alle betrokkenen en 
geeft veel extra werk en vaak ook nog gedoe over 
de sleutel inleveren.  
Bovendien wringt het als mensen graag een tuin 
willen maar op de wachtlijst staan, nu 9 personen. 
 
Met alle info weer op een rij en aandacht voor de 
wijze hoe we met elkaar om kunnen gaan lukt het 
misschien verbetering te bereiken en dus geen 
royementen meer in 2020.  
 
 

Tuinreglement 
In het Tuin Reglement staat over Algemeen 

Onderhoud onder nr. 2: ( zie onze site ) 

Het gehele jaar dienen tuinen zoveel  
mogelijk vrij van onkruid te zijn. 
 
De tuin is uiterlijk 15 april schoon van oude 
wintervegetatie en op 15 november schoon 
van plantenresten.  
 
Tijdelijke plastic kassen zijn verwijderd op 15 
november. 
 

Kern is dus 
Onkruidvrij en bijhouden. 
 
Doel is voorkomen van overlast ontstaat en een 
onderhouden complex.  
 
Dit geldt voor het hele jaar. 
 
Op 2 speciale momenten wordt het hele complex 
beoordeeld: de voor- en najaarsschouw,  aan het 
begin en aan het einde van het seizoen. 
 
 

Criteria van voor- en najaarsschouw 
( op 15 april en 15 november ) 

O  de tuin is niet winterklaar 
O   er zijn nog hulpmiddelen in de tuin te zien, die  
      opgeborgen moeten worden   
O   nog teveel onkruid        
O   de restanten van groenten- en/of   
      bloemenafval nog afvoeren           
O   de fruitbomen mogen niet hoger dan de  
      voorgeschreven 2.50 meter                       
O   de tijdelijke plastic kas, m.u.v. het frame, moet  
      nog verwijderd worden (najaar)                         
O   de onbruikbare wintervegetatie van de tuin  
      moet voor 15 april zijn verwijderd      
O   pad naast de tuin niet schoon          
O   er staan op uw perceel bestrijdingsmiddelen  
      die niet zijn toegestaan                                  
O   de mest- c.q. compostopslag is niet op  
      orde, nl: 
                . de hoop is niet netjes opgezet 
                . de hoop is niet afgedekt met grond 
O   de struiken staan niet 1 meter van de  
      grens            
 
Het systematisch en verzorgd afdekken van de 
grond met los organisch materiaal mag wel, met 
b.v. grasmaaisel + blad. Dit hoort bij een 
bepaalde wijze van bodemverzorging.  
Een klein stukje gemaaid / bijgehouden gras mag 
ook, e.e.a. is verzorgd en ontstaat geen 
zaadvorming. 
 

 
Wonder gereedschap, onkruid preventie, de drietand. 

 
Vakantie  
Een tuin, die op orde is, kan maximaal drie weken 
zonder onderhoud, wacht je langer dan ontstaat 
een  aardige inhaalklus. 
Ga je langer op vakantie regel dan iets met 
vrienden of buren op de tuin en geef het even 
door aan de tuincommissaris. 
 
Ziekte 

Als je door ziekte/overmacht verhinderd bent om 
je tuin bij te houden is het verzoek:  
-neem contact op met de tuincommissaris als het  
 je niet goed lukt 



-bijna altijd is er met hen dan iets te regelen. 
 
Overleg  

Voor de tuincommissaris is het onplezierig als hij 
nergens van weet, jou al een tijdje niet gezien of 
gesproken heeft maar ondertussen je perceel 
achteruit ziet gaan. Overleg kan veel 
onduidelijkheid voor komen. 
 
Zaterdagochtend van 10 tot 12 is er altijd een 
tuincommissaris. 
 
 
 
 

Overige berichten 
 
Zaden bibliotheek  
De bibliotheek in Leusden wil een z.g. zaden- 
bibliotheek opzetten. Zij zoekt vrijwilligers die daar 
een bijdrage aan willen leveren: 
https://www.bibliotheekeemland.nl/over-

ons/werken-bij-de-bibliotheek/zadenbieb-

hulp.html 

Zij is ook op zoek naar zaden van planten die niet 

bewerkt zijn met bestrijdingsmiddelen…. heb je 

die en wil je delen, dan kun je met hen contact 

opnemen. 

 

 

 

Cursus kleinfruit snoeien (ingekomen  bericht) 

Wil jij houtig klein-fruit leren snoeien (braam, 
framboos, kruisbes, zwarte, blauwe en rode 
bes)….  
 
Onder begeleiding van Juliette Stout, tuinder en 
mede eigenaar van ecologisch klein-fruit bedrijf 
Tres Jolie in De Glind,  kun je aan de slag met het 
snoeien van klein-fruit op 2 vrijdagmiddagen in 
febr./ mrt.  
 
Hoe snoei je je fruitstruiken op een goede 
manier?   
Hoe zie je aan de struik hoe je zou kunnen 
snoeien? 
  
 
 
 
Wanneer snoei je de struik en hoe verzorg je de 
struik?  
 
Het begint elke middag met een stukje theorie 
daarna de tuin in en samen gaan oefenen in de 
fruittuin van Tres Jolie, aan de Boshuisweg in De 
Glind (zie ook www.tresjoliefruittuin.nl).  
 
De cursusdata zijn  14-02 en 21-02 . 
(13-03  is een reservedatum i.v.m. mogelijke 
uitloop door slecht weer.)  
 
Tijdstip:Van 13:00 tot 16:00 uur. 
 
Aanmelden kan via: 
 frambozenrood@gmail.com, of  
via tel (0318-482582). 
  
Er is een maximum van 10 deelnemers.  
 
Graag eigen snoeischaar meebrengen. 
 
Kosten zijn €.30,- voor de twee lessen.  
 
Dit is incl. een warm drankje en wat lekkers  
 
(overmaken op Tres Jolie, 
 NL10INGB0009445312 ovv snoeicursus). 
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