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De “TUINFLUITER” 

Hallo leden dit is uitgave nummer 2  jaar 2014 van De Tuinfluiter met weer nieuwe tips en weetjes.  

De tuincommissie heet alle nieuwe tuinders van harte welkom bij onze vereniging en wenst hen veel 
succes met hun nieuwe tuin. Als u vragen m.b.t. uw tuin kunt u deze altijd voorleggen bij de 
tuincommissie. 

Het nieuwe tuinseizoen is nu echt begonnen dus genieten maar van je eigen groenten en bloemen en 
planten. 

De Tuincommissie bestaat met ingang van april 2014 uit:                                                                             
Namens het bestuur: Paul Disveld.                                                                                                           
Namens de Leden : Jose Leijten, Raouf Mousa en Emre Bayram. 

De tuincommissie moet nog in haar nieuwe samenstelling bij elkaar komen. Het ligt in de bedoeling 
dit eind mei te realiseren.                                                                                                                        
Aftredende leden zijn  Jeanette Hulshof en Aart Meijer.                                                                               
Het bestuur bedankt hen voor hun inzet voor de vereniging. 

De uitwisseling van zaden en plantjes aan het eind van de jaarvergadering was geen succes. De 
tuincommissie beraad zich nog hoe we dit in het vervolg beter gestalte kunnen geven. 

 

Te noteren in agenda:                                                                                                                                     
Vanaf 9 mei tot en met 18 mei in de Brabanthallen ’s-Werelds grootste   bloemen en planten expo 
“De Floralien” ,  entree 17,50 euro in de voorverkoop 12,50  euro.                                                         
Op 40.000 m2 kun je het totale sierteeltaanbod zien.  Ook zijn er presentaties over het belang van 
geurende bloemen en vlindervriendelijke bloemen en planten voor je eigen tuin.                            
Voor meer info ga naar www.floralien.nl.  

                                                           



Wist je dat : 

  Om oorwormen weg te houden van je dahliabloemen je de stelen in kunt smeren met 
vaseline. 

 Roest op stokrozenbladeren moeilijk bestreden kan worden. Het beste is de bladeren een 
voor een te verwijderen. Nooit op de composthoop gooien maar in de afvalbak 

 Door uien, lavendel of knoflook tussen je rozen te zetten je minder luizen hebt. 

 Dille tussen de tuinbomen voorkomt in een zacht voorjaar zwarte luis.  

 Dat onze vereniging een wachtlijst heeft van 15 personen. Mocht je overwegen met je tuin te 
stoppen meldt dit dan zo spoedig mogelijk voor afloop van het verenigingsjaar. 

 

 

De Tuincommissie                                                                                                                                                                           


