
    
 

Nieuwsbrief Volkstuin vereniging Elsgeest. 
  

De mooiste tuin verkiezing 2018.  

 

25 augustus was het zover. De uitreiking van de prijzen voor de mooiste tuinen 2018.  

De juryleden waren dit jaar Teun Nelemans, Jan Hordijk en Joep Derksen.  

De juryscores lagen heel dicht bij elkaar; tussen de top vijf beste tuinen zat 
maar één puntje verschil.  

De jury heeft op de volgende onderdelen hun beoordeling opgemaakt: 
Indeling van de tuin, creativiteit op de tuin, stand van de gewassen, staat van 
paden, sloot en greppels, onderhoud van de opstallen zoals schuurtjes en 
kassen en algemene indruk van de tuin. Op 29 juni hebben zij hun 
werkzaamheden gedaan en dat resulteerde in de volgende uitslag: 

Joop van der Bijl (T 23) pakte de derde plaats, Cees Peters en zijn dochter 
Leonie (E07) hadden de op een na mooiste tuin en Piet Sep (M15) had de 
mooiste tuin. "Ik tuinier hier al veertig jaar en ben nu voor de derde keer 
winnaar. Heel fijn!''. Peters zit pas vier jaar bij Elsgeest en is natuurlijk blij 

met de waardering. Maar het mooiste vind hij het, dat hij tuiniert samen met zijn dochter. Leonie: "Het is erg 
ontspannen om te doen. Je ziet dingen groeien en leven, waarna je kunt oogsten en het fruit en de bloemen mee 
naar huis kunt nemen.''  

Op de bovenste foto staan de prijswinnaars, helaas was Joop van der Bijl niet aanwezig bij de uitreiking.  

Peter en Pauline Buijserd (A09) ontvingen de aanmoedigingsprijs (links op de bovenste foto). Zij tuinieren nu precies 
een jaar en doen dit op zo’n goede wijze dat dit de jury opviel.  

Op de 2e foto spreekt het jurylid Joep Derksen de genomineerden tuinders toe. Tevens heeft Joep afgelopen week 
bijgedragen aan een leuk artikel in de huis aan huis bladen in Teylingen.  



Tuinnummers zichtbaar plaatsen.  

Tijdens het jureren van de nominaties en het beoordelen door de juryleden werd ons duidelijk dat diverse tuinders 
hun tuinnummer niet duidelijk zichtbaar hebben op hun tuinen. Het bestuur vraagt een ieder die zijn tuinnummer te 
bekijken of dit goed zichtbaar is vanaf het hoofdpad. Als uw tuinnummer niet goed zichtbaar is pas dit dan aan en 
plaats uw tuinnummer zichtbaar.  

Vrijwilligers barbecue avond.  

Elk jaar organiseert de Volkstuinvereniging een barbecue avond voor haar vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kan de 
vereniging niet functioneren. Er zijn vrijwilligers die de kantine draaiende houden, vrijwilligers die de kantinetuin 
onderhouden, vrijwilligers die de website operationeel houden, leden van de technische commissie en uiteraard ook 
de bestuursleden. Het lijkt allemaal zo gewoon maar dat is het niet, iedereen stelt een deel van zijn eigen tijd 
beschikbaar voor de vereniging. Allen dank daarvoor.  

Als er onder de leden mensen zijn die ook vrijwilliger willen worden meld u dan bij de bekende bestuursleden. We 
zijn nog steeds op zoek naar een nieuw lid voor de technische commissie en ook hebben we een nieuwe 
penningmeester nodig. Ook zijn er vrijwilligers welkom om het kantineteam aan te versterken. De werkzaamheden 
worden nu door maar een paar mensen gedaan waardoor de lol van werk wel afneemt. 

Rubber granulaat.  

Tijdens de algemene ledenvergadering in maart zijn er door leden vragen gesteld over de eventuele gevolgen van 
rubber granulaat wat op de kunststofvelden van de sportverenigingen wordt gebruikt. In het voorjaar was dit volop 
in het nieuws. Er zouden kansen bestaan dat dit materiaal kanker verwekkend zou zijn. Inmiddels is er contact 
geweest met de Gemeente Teylingen. Er is op een groot aantal sportvelden in Nederland onderzoek gedaan naar 
eventuele gevolgen van het gebruik van rubber granulaat. De Gemeente heeft ons verwezen naar de website van 
het RIVM. Onderstaande tekst vindt u daar.  

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van 
de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de 
bermgrond) en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast. Spelende 
kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar. Om het milieu te beschermen, 
beveelt het RIVM maatregelen aan om te voorkomen dat rubberkorrels op de bermgrond terechtkomen, en dat 
stoffen via het drainagewater weglekken naar sloten. 

Slootwater en grondwater in de natuurlijke ondergrond zijn niet verontreinigd door het rubbergranulaat op de 
velden. Dit water kan naar verwachting zonder bezwaar gebruikt worden, bijvoorbeeld om moestuinen mee te 
besproeien. 

Bagger werkzaamheden.  

In het voorjaar van 2019 zullen er baggerwerkzaamheden worden verricht op en rond het terrein van de 
volkstuinvereniging. Hoe en wanneer is voor ons nog niet duidelijk. Het kan zijn dat diegenen die een tuin hebben 
die direct grenzen aan de sloten toegang moeten verlenen voor het baggeren. Er zal binnenkort overleg plaatsvinden 
tussen de Gemeente en het bestuur van de vereniging. Zodra er meer informatie beschikbaar is dan zullen wij u zo 
spoedig mogelijk informeren.  

Afvoeren groente-, fruit- en tuinafval (gft). 

Net als voorgaande jaren hebben wij afspraken kunnen maken met de Gemeente dat het afvoeren van gft afval in de 
maand oktober weer centraal gaat gebeuren. De datum is nog niet bekend, daarover wordt u door ons zo snel 
mogelijk op de hoogte gebracht. Het is wel belangrijk om te weten dat het hier alleen gaat om het afvoeren van gft 
afval en geen andere afval zaken zoals hout, plastic, meubilair etc.  

 



Dumpen van asbest.  

Afgelopen week is iemand zo vrij geweest om 2 grote platen asbest bij de kantine neer te leggen. M.a.w. wij als 
vrijwilligers zijn weer de pineut om dit af te voeren. Wil diegene die dit heeft gedaan, mogelijk ging hij/zij er van uit 
dat dit normaal was, de asbest platen weghalen en afvoeren naar de milieu straat van de Gemeente Teylingen. 

  

 

 Zomaar een leuke foto: Een nieuw anti luizen leger in de maak. Dit liefdes paartje trof 
ik aan tussen mijn stamsnijbonen.  

 

Volkstuinvereniging in de spotlights.  

 

Diegenen die lid zijn van Marente krijgen 3 keer het blad “Thuis” in de bus. In dat blad staat veel informatie die kan 
bijdragen aan een goede thuiszorg. Een paar leden van onze vereniging hebben bijgedragen aan een leuk artikel over 
de vereniging. Het onderwerp van het artikel treft u in de bovenstaande foto. 

 



 Contact: 

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief of vragen van andere aard richt u zich dan tot 

secretaris@elsgeest.nl  

Heeft u zelf ideeën die geplaatst kunnen worden in een volgende nieuwsbrief richt u ook tot het bovenstaande 
emailadres.   


