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https://www.facebook.com/g
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STOPZETTEN LIDMAATSCHAP

We lopen weer naar het einde van het moestuinseizoen. Het was een
bijzonder warme en droge zomer, maar toch hebben veel mensen een
mooie opbrengst gehad uit hun tuin. Vooral de tomaten hebben het
heel goed gedaan.
Nu is het moment om voor jezelf te besluiten of je door wilt gaan met
de tuin en het lidmaatschap van VTHouten. Heb je de afgelopen zomer
überhaupt iets kunnen oogsten of ben je alleen onkruid aan het
wieden? Heb je de helft van je tuin al afgedekt met plastic omdat het
onkruid je anders de baas wordt, of staat het onkruid al tot je knieën
op je tuin? Er staan meer dan 70 mensen op de wachtlijst die staan te
trappelen om te beginnen dus stel jezelf de vraag of het tuinieren nog
wel je hobby is.
Als je besluit dat je gaat stoppen dan vind je in het huishoudelijke
reglement wat je moet doen om jouw lidmaatschap van VTHouten stop
te zetten.
In het Huishoudelijke reglement staat in de artikelen 2.3 en 2.4
beschreven wat je moet doen om de betaalde borg terug te krijgen.
Het Huishoudelijke reglement vind je trouwens op VTHouten.nl onder
het ledendeel.
In het kort komt het hier op neer:
1. Het lidmaatschap loopt van 1-1 tot 31-12 van een jaar. Als je wilt
stoppen met tuinieren dan moet je dit voor 1-10 schriftelijk doorgeven.
Dit kan door een mail te sturen naar verhuur.vth@gmail.com. Je
lidmaatschap stopt dan per 1-1-2023.
2. De tuin moet schoon worden opgeleverd. Als de tuin niet schoon
wordt opgeleverd vervalt de borg aan de vereniging. Denk eraan dat
ook de buitenrand van de tuin schoon moet worden gemaakt.
3. Staan er opstallen, fruitbomen of andere planten op de tuin die je
wilt achterlaten meld dit dan. We kijken dan samen of het akkoord is
dat deze zaken op de tuin blijven staan. Staan er opstallen (bijv een kas
of blokhut) op de tuin die je wilt verkopen aan het nieuwe lid dan kan
dit. Geef dit ook tijdig door zodat je contact kan opnemen met het
nieuwe lid. Als het nieuwe lid de opstallen niet tegen betaling wil
overnemen dan moeten deze voor 1-1 verwijderd worden anders
vervallen ze aan de vereniging.

mtkoerier@gmail.com

4. Zodra de tuin leeg en schoon is geef je dit door via
de mail zodat de tuincommissie de tuin kan
beoordelen. Als de tuincommissie akkoord geeft
dan kan de tuin worden overgedragen aan de
vereniging en vervolgens aan een nieuw lid
worden verhuurd.
5. De betaalde borg wordt terug gestort op jouw
rekening.

2 SNOEIEN HERFSTFRAMBOOS
Herfstframbozen kunt u op twee manieren
behandelen. Het meest gebruikelijk is om na de bladval
alle stengels van de plant (zowel de afgedragen als de
jonge) weg te snoeien. Bij deze eenmalig teelt hebt u
een optimale oogst vanaf half augustus tot in oktober.
Bij de andere methode oogst u tweemaal van dezelfde
stam. U knipt dan na de oogst alleen het bovenste deel
weg, waaraan de afgedragen zijscheuten zitten. Het
onderste deel van de stengel blijft vitaal en zal het
komend jaar in juni/juli aan de zijscheutjes dragen. De
jonge grondscheuten zorgen voor de oogst laat in het
seizoen.
Bron Landleven oktober 2022

3 PEPERPLANT LATEN OVERWINTEREN
Hoewel de latijnse naam van de chilipeper Capsicum
annuum is, waarbij annuum ‘eenjarig’ betekent, is het
eigenlijk een niet-winterharde halfheester. En dus kan
hij in his in een pot overwinteren. Ervaring leert dat de
plant dan beter al in oktober naar binnen verhuist,
want nog veel langer buiten laten staan zorgt voor veel
schimmels en luizen die een gezonde overwintering in
de weg kan staan.
Zet de peper in pot in huis op een lichte en koele
plaats: 8 tot 10 graden is ideaal. Geef geen voeding en
heel matig water. In maart mag de plant in een zonnige
kamer warmer worden gezet, terug worden gesnoeid
en weer meer vocht en voeding krijgen, zodat hij aan
de groei kan komen en in mei weer naar buiten mag.
Het voordeel is dat een overwinterende en dus oudere
plant vroeger en veel meer opbrengt.

4 TUINDIENSTEN
Hierbij overzicht van de tuindiensten voor de komende
2 weken. Ben je niet in de gelegenheid om te komen
op de datum waarop je bent ingeroosterd? Maak dan
even een nieuwe afspraak met de coördinator van de
tuindiensten. Mailadres staat links, in de banner op de
eerste bladzijde.
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