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Belangrijke data 2015 
Ondanks het prachtige najaarsweer is het einde van het tuinseizoen in zicht. We maken de 
tuin winterklaar. En dit is het laatste tuinblaadje van dit kalenderjaar. 
Het bestuur is al aan het plannen voor het komend jaar. 
Noteer vast de volgende data in je agenda en in je hoofd: 
Woensdag 11 maart 2015: algemene ledenvergadering. 
Werkzaterdagen: 25 april en 26 september  

 
Tuinbezetting / nieuwe leden 
Aan het einde van elk tuinseizoen vinden er wisselingen plaats in de tuinbezetting. Tuinders 
zeggen de huur op; men stoot een deel van de tuin af e.d. Dit jaar zijn er een groot aantal 
wisselingen: 

M. Toorenaar stoot tuin 15 af; daar komt Anneke Ӧzen van Vliet. 

P. van Grinsven stoot tuin 28 af; daar komt Hannie Kunst. 
Diny Martens stopt op tuin 37b; Theo Wolters neemt deze tuin erbij. 
Annemarie van Gijssel stopt op tuin 4; Ria Kluts verlaat tuin 52a en gaat naar tuin 4. 
Annemieke van Rijn komt op tuin 52a, samen met haar dochter Paulien Tordoir. 
Henk Daamen stopt op tuin 82a; daar komt de schooltuin. 
Marian Janssen stopt op tuin 10b en gaat samenwerken met Ryon Groenen op tuin 61. 
Cees van Dalen komt op tuin 10b. 
Marty Suijkerbuijk stoot een deel van tuin 84 af; en daar komt Erny Frowijn. 
Elze v.d. Berg stopt op tuin 7a; en daar komt Henk Claassen. 
Gelukkig hebben we niet te klagen over belangstelling voor een volkstuin. 
Want na al deze wisselingen en nieuwe leden, staan er nog drie mensen op de wachtlijst 
voor een volkstuin. 

 

Tuinschouw 
Op 26 september heeft de tuinschouwcommissie haar halfjaarlijkse tuinschouw gehouden. 
Veel tuinen lagen er goed bij. Maar de commissie constateerde dat het onderhoud aan 13 
tuinen matig was; en aan 6 tuinen slecht. De randen met het tuinpad vragen bij 14 tuinen 
aandacht. Naar aanleiding van deze tuinschouw hebben we betrokken tuinders een mail 
gestuurd. We blijven het onderhoud aan tuinen in de gaten houden, 

 

Tuinafval/ zwerfafval. 
Het verwijderen van tuinafval is de eigen verantwoordelijkheid van elk tuinlid. 
Desondanks vinden we zo nu en dan afval, soms in plastic zakken, ergens op het algemene 
deel van ons complex. 
Het moge ieder duidelijk dat het niet de bedoeling is dat anderen, zelfs niet het bestuur, 
jouw afval opruimen.  
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Werkzaterdag 
Op 20 september hadden we onze werkzaterdag. En wederom was het niet zo’n best weer. 
De bedoeling van de werkzaterdag is dat we werken aan het onderhoud van het algemeen 
gedeelte van ons complex: het terras, het voorterrein, de parkeerplaats, paden e.d.. 
Vanwege de herdenking van Market Garden waren sommige mensen al om 9.00 uur 
begonnen. Er is in een korte tijd ontzettend veel werk verricht. En tussendoor en na afloop 
was het gezellig koffiedrinken in het Praothuus. 
De afvalcontainer werd vooral gevuld met het (snoei)afval van de algemene delen van ons 
complex. Maar gelukkig bleef er daarna nog enige ruimte over voor afval van de eigen tuin.  
Het bestuur zal op de algemene ledenvergadering voorstellen dit zo te continueren: op de 
werkzaterdag in het najaar een afvalcontainer huren; op de eerste plaats voor het afval van 
het algemene deel; en de overgebleven ruimte kan gevuld worden met afval van de 
tuinders. 

 
Waterpomp/ water op de tuin 
Op het moment dat er een vorstperiode intreedt, zal de waterpomp uitgezet worden. Tot die 
tijd kan er gebruik worden gemaakt van de voorzieningen in het Praothuus zoals WC e.d. 
Via de mail zullen we berichten wanneer het water afgesloten wordt. 

 
Champost / houtsnippers 
Eind september zijn er twee ladingen champost gebracht door de fa. Herwijnen. 
Hier wordt zeer dankbaar gebruik van gemaakt. Men kan een kruiwagen per 10m2 gratis 
afhalen ( zolang de voorraad strekt) 
Op twee zaterdagen hebben Herman Voet, Hans Bouhuis, Maarten Meulbroek en Willy 
Derks met de zitmaaier champost vervoerd naar de achterste tuinen. Op een ochtend kan 
ongeveer 10x gereden worden, ofwel 25 tot 30 kruiwagens vervoerd. Het scheelt in ieder 
geval een aantal keren op en neer lopen, zeker voor mensen die wat moeilijk ter been zijn. 
Daarvoor onze hartelijke dank. 
Verder heeft de gemeente houtsnippers gebracht. Dit is gratis af te halen. 

 
Sleutellief en –leed 
Al vanaf de oprichting van de volkstuin in 1984 was het sluiten van de poort door de laatste 
tuinder een steeds terugkomend punt van aandacht, en dit blijft ook nu zo. Dit omdat 
onbevoegden als de poort openblijft voor een hoop ellende en schade kunnen zorgen. . 
Daarnaast komt het verlies van de tuinsleutel ook regelmatig voor, soms samen met andere 
sleutels. Dat is niet alleen kostbaar (nieuwe sleutel kost € 20), maar ook jammer of zelfs een 
ramp. Niet voor niets geeft de vereniging tuinsleutels uit aan een flinke plastic sleutelhanger 
in kleur met in te vullen label. 
Nuttige tips: let goed op de sleutel, berg die in een jaszak op met gesloten rits of een vaste 
veilige plaats… niet even op zomaar een plek. 
Soms zijn er problemen met de sloten. Sloten en sleutels zijn allemaal goed en tevoren 
uitgeprobeerd. Door mogelijke slijtage is het soms nodig om voorzichtig uit te proberen 
wanneer de sleutel pakt. Nooit forceren!!! 
En als het ècht niet lukt: waarschuw het bestuur, bijvoorbeeld Marianne Wijnen. 
Niet zelf de sloten proberen te smeren met olie of grafiet. Vast bedankt. 

 
Ratten 
Soms worden er op de volkstuin ratten gesignaleerd. Als er sprake is van een plaag kunnen 
we de gemeente inschakelen. Maar de gemeente komt niet voor een enkele rat. Sinds kort 
heeft de vereniging gif tegen ratten aangeschaft. Als je last hebt van een rat, meld dit dan 

aan Paul van Grinsven. Dan kan evt. in overleg besloten worden tot het strooien van gif . 

 


