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Geachte leden van 'de Trochsetters',
De winter is nog niet voorbij , maar het kan niet lang meer

duren of de lente breekt weer aan, dus de hoogste tijd voor

de nieuwsbrief van uw Volkstuinvereniging in Franeker.

Welkoop meststoffendagen
De kunstmest verkoopdagen bij de Welkoop in Franeker zijn op

vrijdagavond 8 maart en 12 april 2013 van 18.00 - 21 .00 uur.

De bijgaande bestellijst met aantrekkelijke aanbiedingen, kunt u

inleveren bij de Welkoop tot 1 maart of 5 april. Speciale actie:

GRATIS 2,5 KG KUNSTMEST 12-10-1 8 BIJ BESTEDING VANAF €30,-

De firma Agratotaal (Bûterhoeke 62, 9041AD Berlikum, 0518-

462456) biedt zaden van de Friese firma Douma, pootgoed,

plantgoed en andere tuinbenodigdheden aan. Bewaar uw

aankoopbonnen van Agratotaal. Aan het einde van het jaar

verzamelen we deze bonnen en betaalt Agratotaal 5% van het

totale aankoopbedrag aan 'de Trochsetters'.

Lidmaatschapskaart 2013
Bij de contributiebrief treft u de

lidmaatschapskaart 2013 aan.

Knip de kaart uit en maak

gebruik van kortingsacties bij

Agratotaal in Berlikum,

Welkoop in Franeker en Tegel
handel Sierbestrating Franeker
(10% korting, tel. 0517 394151 ).

Frezen en Ploegen
Wilt u in het voorjaar uw

tuin laten ploegen of frezen

dan kunt u contact opnemen

met de heer Kuiken uit

Dongjum (0517 394029).

Ook kunt u bellen met de

heer Sybesma (06 51633493

of 0517 391840).

Compost op de tuin: voor normale compost kunt u terecht bij

Westra te Franeker, tel. 0517 - 392255. De wormencompost van
Gerrit Meijer wordt gezamenlijk besteld per 5 kubieke meter,

reservering via het secretariaat van de Trochsetters.

WWeeeett wwaatt jjee eeeett!! HHuuuurr eeeenn vvoollkkssttuuiinn..

Vergeet u niet de tuinhuur
en de contributie voor 2013
binnen 14 dagen over te maken
naar bankrekening 581316991
t.n.v. 'de Trochsetters,
Franeker' ? (U ontvangt
namelijk geen acceptgirokaart).



Zaterdag 9 maart 2013, 1 4.00 uur, Harlingen

De stichting Fruit Yn Fryslan (oude fruitrassen)

organiseert ieder voorjaar entcursussen, waar

geïnteresseerden kunnen leren hoe ze hun eigen

fruitboom kunnen maken.

Informatie: telefoon 0561 499 326

Zaterdag 27 april 2013, De Kruidhof, Buitenpost
Tuindag Buitengewoon, Voorjaarsmarkt en workshop

'zelf een kruidentuin aanleggen'. Voorjaarsmarkt met een
groot aanbod van kwekers met bijzondere vaste planten
en grassen, groenten, éénjarigen en tuinaccessoires.

Zaterdag 4 mei 2013, Franeker, Lentefair van Groei
en Bloei Franeker op het terrein van recreatiecentrum

Bloemketerp, tevens Open Dag van het volkstuin
complex Bloemketerp, dat 20 jaar geleden werd aangelegd.

Zaterdag 11 mei 2013 Sumar, It Griene Nêst - Open dag*
Op het terrein van It Griene Nêst in Sumar vindt u het
Kenniscentrum Friese rassen en een zorgboerderij. Deze
cliënten helpen onder andere bij de verzorging van de
dieren, de boomgaard en de tuinen van het Kenniscentrum
Friese rassen. Verder is op It Griene Nêst een aantal
ondernemingen gevestigd: Ariëlla, biologische groente en
fruitkwekerij met winkel en theeschenkerij; blauwe
bessenteeltbedrijf De Boskbei; fruit en plantgoedkwekerij
De Noardewyn; en vruchtboomkwekerij Auke Kleefstra.
* Ook open dagen op 27 juli en 28 september.

Woensdag 19 juni 2013, 1 9:00 uur, Lollum, Landgoed
Hizzard - RONDLEIDING SPECIAAL GEORGANISEERD VOOR DE

TROCHSETTERS EN FAMILIELEDEN, GEZAMENLIJK FIETSEN OF PER

AUTO VAN FRANEKER NAAR LOLLUM.

Midden in de ‘‘wereld’’, onder de rook van Lollum, loopt de
Hizzarderlaan richting Arum en Witmarsum. De terp valt
meteen op, vooral door de waterpartijen en het

bloemetjesland en een grote moestuin. Het
vijf hectare grote gebied hoort bij de stjelp
van de familie Kaastra. De boerderij
dateert uit de negentiende eeuw en is
ingrijpend gerestaurareerd in 2002 en
2009. It ‘hiem’ van het Landgoed wordt
goed onderhouden, ‘It leit der kreas by’.

Agenda: evenementen, cursussen en excursies

www.grienenest.nl

www.landgoedhizzard.nl

www.fruitynfryslan.nl

www.dekruidhof.nl

Samen reizen

of carpoolen?

Bel met Arnoud

Knoppers,

393635



Voorschriften

Verbouw aardappelen i.v.m. phytophthora
Wettelijk is het toegestaan om eens per drie jaar

op hetzelfde perceel aardappelen te telen.

De aardappelen worden in 2013 verbouwd op

deel C van uw tuin, zie ook bijgaande plattegrond.

Aardappelziekte; resistentie en behandeling
Phythophtora is een zeer besmettelijke plantenziek-

te die het loof en knollen van aardappelen aantast.

Verschillende aardapelrassen (en ook tomaten-

planten) zijn in meer ofmindere mate gevoelig

voor de ziekte. Loop tijdens het groeiseizoen nooit

zo maar door andermans tuin, in verband met

besmettingsgevaar. Het is in vrijwel alle gevallen

noodzakelijk de ziekte (preventief) te bestrijden,

niet spuiten kan feitelijk niet.

Behandeling kan het beste op een droog gewas,

overdag of 's avonds als er weinig wind staat.

Vraag voor meer informatie over de eigenschappen

van de diverse aardappelrassen en de beschikbare

bestrijdingmiddelen bij de leverancier van poot-

goed of kijk op www.trochsetters.info/aardappel.

Verbouw van koolsoorten i.v.m. knolvoet
De kool verbouwt u op deel B van uw tuin.

Voor boerenkool is een uitzondering gemaakt. Deze

mag u direct na de aardappelen verbouwen. Hou

zelf steeds even bij waar u de kool plant. Algemeen

advies is kool niet vaker dan eens in

de zeven jaar op de zelfde plaats te planten.

Onkruidbestrijdingsmiddelen
Het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen met

glyfosaat (zoals RoundUp) is uitsluitend toegestaan

tot 1 maart a.s. , dus niet meer gebruiken tijdens het

groeiseizoen. Let op: met ingang van dit jaar wordt

deze maatregel gehandhaafd! Dat wil zeggen, bij

overtreding volgt slechts 1 schriftelijke waar-

schuwing, voordat tot royement wordt overgegaan.

Houdt de graspaden vrij i.v.m. onderhoud
Houdt de paden vrij van stenen en afval, omdat dit

de grasmaaier beschadigt. Ziet u stenen in het gras

liggen dan verzoeken wij u die even te verwijderen.

Zet tijdens het grasmaaien uw fiets uit de weg.

Onderhoud van uw tuin
Goed onderhoud is het halve werk. Wij doen dan

ook op iedereen een dringend beroep om er voor te

zorgen dat de tuinen er steeds netjes bij liggen. Het

bestuur zal dit regelmatig controleren. Wordt

achterstallig onderhoud vastgesteld dan zullen

maatregelen worden getroffen om de overlast voor

de overige huurders zoveel mogelijk te beperken.

Tuinkasjes en gereedschapskisten
In verband met het beschermde stadsgezicht

rondom Bloemketerp mogen er geen tuinkassen en

gereedschapskisten op de volkstuin worden ge-

plaatst, tenzij deze beperkt van omvang zijn en

maximaal 1 meter hoog zijn. Houdt u rekening met

deze bepaling!

Bestuursamenstelling 2013
Pier Glas Professor Schotanusstraat 6, Franeker (0517 396558) voorzitter@trochsetters.info

Simon van Veen M. Oostwoudstraat 29, Franeker (0517 392469) penningmeester@trochsetters.info

Mark de Jager P. Krugerstraat 12, Franeker (0517 234497) secretaris@trochsetters.info

Arnoud Knoppers Feikemastraat 16, Franeker (0517 393635) indeling@trochsetters.info

Frans van der Meer M. Hofstrastraat 20, Franeker (0517 392477) kwaliteit@trochsetters.info

Vrijwilligers gevraagd
Vrijwilligers doen af en toe klusjes voor de
vereniging, zoals periodiek onderhoud en
grasmaaien. Onderling worden afspraken
gemaakt wie wat en wanneer doet. Wilt u ook
eens meehelpen, dan kunt u dat doorgeven aan
Arnoud Knoppers (indeling@trochsetters.info).

Ontheffing inrijverbod Bloemketerp
We hebben van de gemeente weer een
ontheffingskaart ontvangen voor het inrijverbod
op Bloemketerp. Een exemplaar is permanent
aanwezig op Bloemketerp tuinnummer 21.
Desgewenst kunt u deze ontheffing tonen.

Lijst van huurders
Bij de nieuwsbrief treft u een lijst van huurders
aan plus de plattegrond van volkstuincomplex
Bloemketerp. Correcties en wijzigingen kunt u
via secretariaat@trochsetters.info doorgeven.



Opening
Onze voorzitter Pier Glas opent de vergadering en heet

de leden, die ook dit jaar weer in grote getale zijn

opgekomen, van harte welkom. Twee leden hadden een

bericht van verhindering doorgegeven. Het agenda-

onderdeel 'Bestuursverkiezing' komt te vervallen.

Ingekomen stukken en mededelingen
Bericht ontvangen over de ontbinding van de VON, de

federatie van volkstuin-organisaties Noord-Nederland.

Alternatief is aansluiting bij het AVVN, de landelijke

organisatie voor hobbytuinders.

Notulen jaarvergadering 24112011
Worden goedgekeurd. Naar aanleiding van de notulen

de volgende punten:

- Dhr. Ibo de Joode meldt zich aan als vrijwilliger.

- Gebruik van het onkruidbestrijdingsmiddelen

(Roundup of andere middelen op basis van glyfosaat)

zal over enkele jaren wettelijk verboden worden.

Vooruitlopend hierop stemt een ruime meerderheid van

de aanwezige leden van de Trochsetters in met het

strenger handhaven van de bestaande huisregels. Dus
gebruik geen Roundup tussen 1 maart en 1 november,
want bij overtreding volgt een schriftelijke waar
schuwing, en bij herhaalde overtreding royement!

Jaarverslag secretaris
Het jaarverslag van de volkstuinvereniging staat

afgedrukt in de uitnodiging van deze vergadering.

Enkele punten uit het verslag:

- Er is groeiende belangstelling voor moestuinieren.

- Trek tijdig aan de bel bij het bestuur, wanneer tuin-

onderhoud wegens omstandigheden een probleem is.

- De gemeente Franekeradeel heeft meegedeeld dat het

voortbestaan van volkstuincomplex Bloemketerp in elk

geval tot 2015 niet in gevaar komt.

Jaarverslag penningmeester
Het financieel jaarverslag 2012 is uitgedeeld tijdens de

vergadering. De contributie en tuinhuur wordt ook in

2013 niet duurder! Sietske Thoomes vraagt over winst

op compostleveringen: als er na de verdeling van

bestellingen nog wormencompost overblijft, kan dit aan

andere belangstellenden verkocht worden, dit 'extra'

bedrag komt ten goede aan de algemene middelen van

de vereniging.

Verslag kascommissie
De Kascommissie heeft ("helaas") geen

onregelmatigheden aangetroffen en complimenteert de

penningmeester ("applaus").

Benoeming lid kascommissie
Marcel Bangma en Jan Huisman blijven aan als leden

van de Kascommissie. Sietske Thoomes meldt zich aan

als reservelid.

Leveranciers zaden en pootmateriaal
- Welkoop blijft kunstmestverkoopdagen organiseren

voor leden van de Trochsetters, met (extra) kortingen op

zaden, pootgoed en mest.
- De Firma Agra Totaal in Berlikum biedt het gehele

jaar 5% korting op zaden, pootgoed en tuinartikelen.

Deze korting wordt achteraf verrekend met het bestuur,

dus a.u.b. kassabonnen bewaren. Bij het secretariaat van

de Trochsetters zijn zaadgidsen van de firma Douma

verkrijgbaar (www.doumazaden.nl), voor iedereen die

niet bij de vergadering was.

- Zaadhandel Van der Wal in Hoogeveen is een

postorderbedrijfmet een goede reputatie en een

uitgebreid assortiment (www.zaadhandelvanderwal.nl)

- Biologische zaden worden onder meer geleverd door

de tuinvereniging Velt uit België (www.velt.be).

Gewenste activiteiten 2013
Deze suggesties voor gezamenlijke activiteiten in het

volgende seizoen worden genoemd:

- It Griene Nêst, Sumar

- De Kruidhof, Buitenpost

- Landgoed Hizzard, Lollum

- Roptastate, Hoarnestreek 3, Wijnaldum

- Leerschool Permacultuur, terrein De Oerfloed,

(Boksumerdyk 5, Goutum)

De heer van Schaik zegt toe een mededelingen- en

publicatiebord te willen maken op Bloemketerp.

Rondvraag
- Dhr. de Vries oppert de mogelijkheid voor een

schuilgelegenheid voor slecht weer, en tevens een

(mobiel) toilet. Bij nood kan ook gebruik gemaakt

worden van de faciliteiten van recreatiecentrum

Bloemketerp.

- Drainage Harlingerweg kan door de heren van der

Meer en de Vries geregeld worden.

- Het is niet de bedoeling dieren te houden op de tuin.

- Composteerbaar tuinafval kan  uitsluitend na overleg
met Mark de Jager  gedeponeerd worden bij de grote

composthoop op tuin nummer 13.

Pauze met verloting
Zoals gebruikelijk het hoogtepunt van de avond, de

prijzen van de verloting werden mede gesponsord door

loonbedrijfWestra en Ypma bloemenhandel.

Sluiting
De voorzitter wenst iedereen een goede thuisreis.

Notulen jaarvergadering 15 november 2012

Gezamenlijk werd er stil gestaan bij het overlijden

van drie mede-tuinders tijdens dit seizoen:

† 27-07-2012 Ulbe Bosch

† 06-08-2012 Jelle Buwalda

† 10-11 -2012 Sytze Kamstra

Kort na deze vergadering ontvingen wij bericht

over het overlijden van de heer Jurjen Glazenborg

op 18 december 2012.




