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Nieuw seizoen 
Het nieuwe tuinseizoen hebben we geopend met de Algemene Ledenvergadering op 11 
maart jl.  Er waren 39 van de 96 leden aanwezig. Uiteraard hopen we op een hogere 
opkomst: 50 % zou toch mooi zijn.  
De concept notulen hangen binnenkort in het Praothuus. 
De waterpomp is aangezet; er is champost gebracht….we kunnen beginnen. 
Veel tuinders zijn al druk bezig: spitten, aardappels poten, erwtjes en peultjes zaaien.  
Maar het weer zit nog niet mee…Maar er komen betere tijden----hopen we. 

 
Werkzaterdag. 
De eerst volgende werkzaterdag is zaterdag 25 april van 10.00 tot 11.30 uur; met na afloop 

koffie.  
Aanwezigheid op de werkzaterdag is niet vrijblijvend en wordt bijgehouden; afwezigen 
krijgen een vervangende taak. Maar bovenal: het is een genoegen om met een groot aantal 
mensen te werken aan het aanzien van ons volkstuincomplex. 
Graag je snoeischaar en heggenschaar ( voor zover je die hebt) meenemen, 

Op deze werkzaterdag zal ook de tweede mestberging schoon gemaakt worden, zodat we 
deze daarna kunnen afdekken met zeil. 

 

Tuinschouw 
De tuinschouw zal gehouden worden in de week van 11 mei. 
Naast de reguliere zaken ( zoals onkruid; onderhoud rand e.d.) zal er deze keer extra 
aandacht besteed worden aan de aanwezigheid van ( teveel aan) opslag op de tuin. 
In artikel 7 van het tuinreglement staat: 

Op de tuin mogen alleen bewaard worden het tuingereedschap en overige 

tuinbenodigdheden zoals staken, gaas, netten en geteelde producten. 

De tuin is geen opslagplaats voor zaken zoals hout, emmers en potten. 
 

Tuinborrel. 
In plaats van een seizoensafsluiting houden we dit jaar midden in het seizoen een 
tuinborrel, en wel op zaterdag 6 juni van 15.00 tot 17.00 uur. 
In verband met de voorbereidingen willen we graag weten wie er aanwezig is; alleen, of met 
partner, en/of met kinderen. 
Dit graag voor 20 mei doorgeven aan Ria Kluts: 
Mail: t.kluts@upcmail.nl 

Telefoon: 06 33876264; of 024 345 1291  

 

Kruiwagenpark. 
Op de ALV werd de suggestie gedaan om een bolderwagen aan te schaffen, om zo het 
vervoer op de tuin te vergemakkelijken. Naar ons idee gaat het hout van een bolderkar 
gauw rotten. Daarom hebben we besloten tot de aanschaf van een kruiwagen op twee 
wielen (iets groter dan we nu reeds hebben). Tevens zullen enkele kruiwagens vervangen 
worden door nieuwe. 
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Reglementen 
Er zijn vier redenen om de reglementen aan te passen: 
- de strook lonicera aan de Maaszijde kan bij de betreffende tuin getrokken worden 
- er bleek onduidelijkheid over wat men precies onder gezinsleden van een huurder moet 
verstaan 
- in het reglement was nog niets bepaald over ereleden en leden van verdienste, hoewel we 
die wel kennen binnen de vereniging 
- de bepaling over het sluiten van de poort moet aangescherpt worden. 
Op de ALV kregen de voorstellen van het bestuur enig commentaar. 
Vandaar dat het bestuur een nieuwe wijzigingsvoorstel heeft geformuleerd, 
Dit nieuwe voorstel ligt ter inzage in het Praothuus en zal per mail verzonden worden. 
Opmerkingen over dit nieuwe voorstel kunnen tot uiterlijk 15 mei bij de secretaris gemeeld 
worden 

 
Bestuurslid technische zaken 
Henk Busser behartigt binnen het bestuur al ongeveer 10 jaar nauwgezet de technische 
zaken van de tuinvereniging: onderhoud, uitleen en aanschaf tuingereedschappen (maaiers, 
frees, kruiwagens etc.); beheer en onderhoud pomp en waterleiding; coördineren van maai- 
en waterleidingploeg; mest bestellen en verwerken etc. 
In de afgelopen ALV heeft Henk aangegeven dat dit zijn laatste periode is in het bestuur. 
Het bestuur zoekt daarom op korte termijn een opvolger van Henk Busser, zodat deze ook 
tijdig ingewerkt kan worden. Willen belangstellenden zich melden bij Henk Busser (tel. 024 
388 0359 of 06 5355 7924) of bij het secretariaat? 

 
Schooltuin 
Tuin 82a is dit jaar in gebruik als schooltuin. Zij mogen ook gebruik maken van een deel van 
tuin 82b. De kinderen van groep 7 zullen onder begeleiding eenmaal per 14 dagen 
ongeveer één uur op de tuin aanwezig zijn. Er zal dan ook een bestuurslid aanwezig zijn. Er 
zijn duidelijke afspraken gemaakt over het gedrag op de tuin en over de vakantieperiode.  
Na een jaar zullen we bekijken hoe dit ons en de school bevallen is. 

 


