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Een prachtig voorjaar. 
Op het moment dat ik aan deze tweede nieuwsbrief werk is het koud, winderig en nat. Maar 
wat hebben we de afgelopen periode kunnen genieten van een prachtig voorjaar. Het was 
dan ook zeer prettig werken op de tuin en dat is door velen ook gebeurd.  
We kunnen genieten van al het opkomende groen. Maar ook muizen, konijnen, slakken en 
vogels genieten van harte mee. Wij hebben een groot voordeel op deze dieren: bij het 
mislukken van een oogst, hoe vervelend ook, kunnen we nog altijd in de winkel terecht; zij 
niet. 

 
14 juni: BBQ vanwege jubileum. 
In februari was het 30 jaar geleden dat onze tuinvereniging werd opgericht. 
Ter gelegenheid hiervan hebben we een BBQ gepland op14 juni van 17.00 tot19.30 uur 
voor de leden met hun partner. 
Het bestuur wilde voorafgaande aan de BBQ voor Theo een afscheidsreceptie organiseren 
om zo ook externe mensen de gelegenheid te geven afscheid te nemen van Theo en kennis 
te maken met onze nieuwe voorzitter. In overleg met Theo Wolters ziet het bestuur hiervan 
af: externe mensen zijn reeds voldoende op de hoogte van het vertrek van Theo als 
voorzitter, en Theo zal nieuwe bestuursleden ook bij hen introduceren.  
Een uitnodiging voor de BBQ is onderweg.  

 
 

Tuinschouw 
Op 17 april heeft de commissie haar tuinschouw gehouden. 
In het algemeen was de commissie redelijk tevreden over de tuinen. 
Het onderhoud aan 78 tuinen heeft de commissie als goed gewaardeerd; 5 als matig en 8 
als slecht. Bij 32 tuinen is de rand met het tuinpad niet goed onderhouden. 
De betreffende contactpersoon uit bestuur zal contact opnemen met de huurders van tuinen 
waarop nog het een of ander moet gebeuren. 

 

 

Mestberging, 
Op de ALV is er een commissie benoemd die o.a. zou kijken naar de mogelijkheden van de 
uitbreiding van de huidige mestberging. De commissie heeft enkele mogelijkheden 
geïnventariseerd en heeft het bestuur gevraagd hoeveel een uitbreiding maximaal mag 
kosten. Gezien de begroting van 2014 mag een uitbreiding maximaal € 3600,- kosten. 
Binnen dit bedrag is uitbreiding van bestaande mestberging niet mogelijk. Het bestuur heeft 
daarom besloten af te zien van uitbreiding van de mestberging. 
Gezien de ervaringen van afgelopen jaren gaat het bestuur uit van drie ladingen mest per 
jaar: twee in september en een in maart. Als er geen mest ligt in de tweede berging kan 
deze eventueel afgedekt worden met dik plastic. 
De commissie zal zich nu buigen over aanpassing en/of uitbreiding van vervoermiddelen 
voor mest e.d. 
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Parkeerverbod 
 

 
Wie kent dit verkeersbord niet?  
Als je over de dijk naar de tuin rijdt staat aan beide kanten van de weg dit bord. 
Maar we zien het niet, denken er niet aan, weten misschien niet wat het betekent,of vinden 
de afstand van de parkeerplaats naar de tuin wel erg groot. Ik ken al die smoezen, want ze 
zouden van mij kunnen zijn. 
Maar als er op de dijk auto’s geparkeerd staan hinderen deze de doorgang van andere 
auto’s. Dus: a.u.b..niet meer parkeren op de dijk. In- en uitladen mag wel. (En dit geldt ook 
voor de secretaris) 

 

Afvoer tuinafval  
Op verzoek van de ALV heeft het bestuur gekeken naar de mogelijkheden van afvoer van 
tuinafval, en hebben enkele offertes aangevraagd. 
Op grond van deze offertes is het niet exact te berekenen hoeveel afvoer van tuinafval gaat 
kosten. 
Daarom hebben we besloten om bij wijze van proef rond de werkzaterdag van september 
een container te laten plaatsen, waarin dan op zaterdag 20 september vanaf 12.00 uur tot 
en met zondag 21 september alleen snoeiafval gedeponeerd kan worden. Alleen snoeiafval 
om het gewicht, en daardoor ook de kosten, te beperken. Afhankelijk van deze ervaring 
kunnen we besluiten dit al of niet te continueren 

 

Werkzaterdag 
Het was koud. Het was nat. En op donderdag had de buienradar nog aangegeven dat het 
tot 13.00 uur droog zou zijn. 
Ondanks dit alles was het een geslaagde en bovenal gezellige ochtend. Er is weer veel 
werk verzet. 
Alle aanwezigen: bedankt.  
Er zijn nog een aantal klussen te doen voor de mensen die op deze ochtend afwezig waren.  

 
Bouwsels op de tuin. 
In ons contract met de gemeente staat dat er op ons terrein geen bouwsels hoger dan  
100 cm. aanwezig mogen zijn. We maken hiervoor alleen een uitzondering voor kasjes die 
gebouwd zijn na overleg met het bestuur en aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Deze bepaling geldt ook voor heggen en schuttingen: ook deze mogen niet hoger zijn dan  
100 cm. 
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