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Inleiding. 
De winterperiode breekt aan, en we zijn al voorbereidingen aan het treffen voor het volgend 
jaar. In deze nieuwsbrief staan de data voor de algemene ledenvergadering en 
werkzaterdagen in 2017. 
Verder in deze nieuwsbrief twee moraliserende stukjes, op basis van de ervaringen van 
afgelopen periode. We hopen dat je dit ter harte neemt. 
  
 
 Belangrijke data  
 
Algemene Ledenvergadering 2017 
Deze wordt gehouden op woensdag 8 maart om 20.00 uur in de Wieken te Molenhoek. 
De uitnodiging en agenda volgen t.z.t. 
 
Werkzaterdagen 2017: 
Deze zijn op zaterdag 22 april en 23 september  
 
 
Leden voor bestuur gezocht. 
In 2017 is Paul van Grinsven aftredend bestuurslid. Hij stel zich herkiesbaar. Maar zoekt  
iemand als 2e secretaris, die zich gaat inwerken en na drie jaar de functie van secretaris op 
zich wil nemen. 
Henk Busser treedt in 2018 af. Ook hij zoekt iemand die zich vanaf nu wil inwerken in de 
technische zaken van de tuinvereniging en in 2018 zijn functie in het bestuur wil overnemen. 
Willen kandidaten zich melden bij het secretariaat: p.grinsven9@kpnplanet.nl ?? 
 
 
Mutaties leden. 
 
Een aantal mensen heeft de huur van de tuin opgezegd: 
Harrie Alberts tuin 63 
Ryon Groenen tuin 61 
Peter van Blommestein tuin 82b 
Ton Debets tuin 39 
Marion Elleman tuin 34 b 
Marianne Wijnen is druk bezig met het verdelen van de vrij gekomen tuinen. Op dit moment 
ziet het er naar uit dat op het einde van het jaar alle tuinen weer bezet zijn. In een volgende 
nieuwsbrief zullen de nieuwe leden bekend gemaakt worden. 
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Champost. 
In september zijn er twee ladingen champost gebracht.. En voor alles wat gratis is geldt: het 
is binnen de kortste keren op. Een van de voordelen is dat de tweede mestberging weer 
vlug afgedekt kan worden. Maar een groot nadeel is: een aantal mensen vist achter het net. 
De afspraak is dat elke tuinder 1 normale kruiwagen per 10m2 per kalenderjaar mag 
hebben ( dit bedrag is in de huur inbegrepen). Als je meer verbruikt betaal je daarvoor 0.50 
per kruiwagen. 
Als we op de tuinen rondkijken hebben we de stellige indruk dat niet ieder goed kan tellen. 
We verzoeken je dan ook dringend om teveel gehaalde kruiwagens te voldoen met de 
jaarrekening. 
Om mensen niet de dupe te laten zijn, heeft het bestuur besloten om in februari a.s weer 
twee ladingen champost te bestellen. 
 
 
 
 
Ziekte en het opleverenvan de tuin 
 
Afgelopen periode hebben we als bestuur te maken gehad met grote achterstand op enkele 
tuinen. Het opruimen van deze tuinen is een gigantisch karwei. 
Binnen de vereniging zijn er altijd een aantal mensen die willen helpen, maar dat aantal is 
beperkt: ieder heeft ook zijn eigen tuin, velen hebben nog werk, of zijn zelf moeilijk ter been 
Vandaar dat we graag jullie aandacht willen voor het volgende: 
Tuinier zodanig dat je het kunt overzien, ook bij eventuele ziekte of als je onverwachts de 
huur moet opzeggen, en denk na over de consequenties. 
Een bessenstruik is fijn, twee of drie nog mooier. En het liefst heb je er een stuk of 5. Maar 
als deze bij zwart oplevering van de tuin gerooid moeten worden, is dat een hele klus. 
Een vlinderstruik is mooi. Trekt vlinders aan, groeit lekker. Maar rooien is een hele klus. 
Om maar niet te spreken van fruitbomen. 
Ook hebben we de neiging spullen op de tuin te bewaren: wie weet komen ze nog ooit van 
pas. Maar voor je het weet heb je op de tuin een grote opslag van hout, potten en allerlei 
andere materialen. 
Als je ziek bent is iemand misschien wel bereid een keer je tuin te schoffelen; maar als je je 
tuin zo ingericht hebt dat er niet te schoffelen valt, wordt het een probleem. Als je wat langer 
ziek bent ben je aangewezen op hulp van familie of vrienden; en als dat er niet is dan ben je 
genoodzaakt om een bedrijf in te schakelen. 
En er komt altijd een moment, vroeg, of naar wij hopen laat, dat je de huur van de tuin op 
moet zeggen. En dat betekent dat je de tuin zwart moet opleveren. Uit ervaring weten we 
dat dit een heel karwei kan worden. En dit door een bedrijf laten doen is vrij kostbaar. 
Dus hoe je tuiniert, en wat je plant: denk na over de consequenties. 

 
Water op de tuin 
De winterperiode breekt aan. 
Als er vorst voorspeld wordt zal het water afgesleten worden, en kan de WC in het 
Praothuus niet meer gebruikt worden. 
Om eventualiteiten voor te zijn, raden we ieder aan om de waterton op de tuin ook voor de 
wintermaanden te vullen. 
 


