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Inleiding 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2015. De temperatuur daalt, veel tuinen zijn al winterklaar, 
de champost is op. Dus tijd voor de winter. Hoewel er nu nog volop geoogst kan worden: 
boerenkool, prei, spruitjes e.d.; en de temperatuur nog erg hoog is. 
In deze nieuwsbrief geven we enkele belangrijke data voor 2016 en vragen we o.a. jullie 
aandacht voor het grondzeil.  
Wij wensen je een goede ( en niet te lange) winter! 
 

 

Belangrijke data 2016  
In 2016 zijn dit belangrijke data: 
De Algemene Leden Vergadering (ALV) is op woensdag 9 maart om 20.00 uur in de Wieken 
te Molenhoek. De agenda en stukken voor de vergadering volgen half februari. 
In 2016 zijn de werkzaterdagen op: 

- 23 april 
- 24 september 

Noteer deze data. 
 

 

Mutaties leden/ tuinhuur 
Enny Frowijn heeft de huur van tuin 84a opgezegd; deze tuin wordt getrokken bij de 
schooltuin. 
B. Zuuring neemt een deel van de tuinen van Ria Kniest over, namelijk tuin 60. 
Tiny Rooijendijk neemt een deel van de tuinen van Rob Snel over, namelijk tuin13b 
Kurt Hondema heeft de huur van tuin 7b opgezegd; Titia Tas neemt deze tuin erbij,. 
Femke Borcheld heeft de huur van tuin 21 opgezegd. Stef Wiegers, die reeds samenwerkte 
met Femke, heeft tuin 21 gehuurd. 
 

 

Grondzeil: waar is het gebleven? 
De vereniging beschikt over een aantal stukken grondzeil. Deze zijn bedoeld om tuinen, die 
tijdelijk niet verhuurd worden, af te dekken. We wilden een tuin voor de winter afdekken met 
grondzeil. Helaas; er was nog maar een te  klein stukje aanwezig. 
Meerdere tuinders dekken delen van hun tuin af met zwart grondzeil / anti-worteldoek. Het is 
geen mooi gezicht, maar wel praktisch. Maar het moge duidelijk zijn dat je als huurder daar 
zelf verantwoordelijk voor bent, ook voor de aanschaf ervan. 
Daarom: als mensen grondzeil / antiworteldoek van de vereniging op hun tuin hebben 
liggen, wil je dat dan melden aan Henk Busser ( tel. 388 0359 of 06 5421 2334) 
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Afsluiten water. 
Zodra het gaat vriezen wordt de pomp afgesloten. Dan is ook in het Praothuus geen water 
meer, en kan er geen gebruik meer worden gemaakt van kraan en toilet aldaar. We raden je 
aan om te zorgen dat er in de ton op je tuin wel enig water zit. 
 

 
 

Tuinschouw. 
Op 18 september heeft de commissie haar halfjaarlijkse tuinschouw gehouden. In het 
algemeen liggen de tuinen er goed bij. De commissie beoordeelde het onderhoud van 5 
tuinen als slecht, en van 5 tuinen  als matig. T.a.v. 37 tuinen had de commissie 
opmerkingen over het onderhoud van de grens van de tuin met het tuinpad. Verder had de 
commissie een aantal opmerkingen over met name de aanwezigheid en het snoeien van 
bomen en struiken, en over afval / compostbak aan de rand bij de het hek aan de 
Maaszijde. 
De huurders zijn op de hoogte gesteld van de bevindingen van de tuinschouwcommissie. 
 

 

Naamplaat vereniging op de hoofdpoort.. 
Jaren geleden heeft Wim Bosch de twee planken met de naam van de tuinvereniging op de 
hoofdpoort gemaakt. Maar deze zijn nodig aan vervanging toe.  
We zijn op zoeken naar iemand die dat zou willen / kunnen doen. We denken hierbij weer 
aan: de naam van de vereniging op een of twee ( hardhouten) planken. Met een sfeer / 
uitstraling die past  bij de tuinvereniging. 
Als je dat zou willen / kunnen doen, wil je dat dan melden bij Ria Kluts? ( tel 345 1291) 
 

 
 

Evaluatie schooltuin 
In de bestuursvergadering van 2 september hebben we met de mensen van de schooltuin ( 
Gerard Grubben, Joy de Jong en Bert Janssen) de schooltuin geëvalueerd. 
Bij de start van de schooltuin waren er een aantal kritische geluiden zoals: herrie, spelen 
met water, bezoek aan andere tuinen e.d. Maar daar is geen sprake van: het verloopt goed. 
Het is leuk om de kinderen bezig te zien. En men ontvangt ook positieve reacties van 
andere tuinders. Joy heeft zich ook ingezet om andere tuinders te informeren over de 
schooltuin. 
Deze positieve evaluatie leidt ertoe dat het bestuur aan de algemene ledenvergadering zal 
voorstellen om de schooltuin te continueren 
 

 


