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Nieuwsbrief oktober 2020
1. Ria: We blikken terug op het afgelopen jaar een bewogen jaar door de corona.
Maar het bracht vele mensen naar de volkstuin. Veel mensen staken een handje uit
om te zorgen dat het buiten hun eigen tuin het er ook goed er uit zag, en laten we
doorgaan er voor elkaar te zijn, ook al wordt het de komende vier weken er niet
gemakkelijker op.
2. Verslag Werkzaterdag 26 september 2020. (Ria Kluts en Marianne Wijnen).
Ondanks de beperkingen vanwege het Corona virus hebben we op zaterdag 26
september een goede werkzaterdag kunnen houden! Na een oproep via e-mail
stroomden de aanmeldingen binnen en zodoende hadden we twee flinke
werkgroepen, om 9:00 uur om 11:00 uur. Er is weer veel werk verzet en de sfeer
was uitstekend! De weergoden deden ook hun best, het was droog en later op de
ochtend kwam het zonnetje erbij. Na ieder uur was er koffie of thee. Natuurlijk
met iets lekkers erbij! Ons complex ligt er weer prachtig bij. Alle harde werkers
hartelijk dank en tot ziens op de tuin!
3. Verslag schooltuin activiteiten (Bert Janssen, 16 september 2020).
Wanneer u de afgelopen maanden op dinsdag of woensdag rond 13.00u op de
moestuin was heeft u vast weer leerlingen
van basisschool De Grote Lier gezien.
Begin maart was er juist een start
gemaakt door de kinderen en hun ouders.
Nadat eerst het perceel gespit was konden
de eerste slaplantjes uitgezet worden.
Spinazie en radijs zaaien...en toen viel het
vanwege Corona stil! De school werd een
tijdje gesloten maar de kinderen konden
met ouder(s) en Corona-regels in acht
nemend toch naar hun schooltuintje
komen en onderhoud plegen.
Door het groeizame weer en het vele
sproeien door de vrijwilligers zijn de
kinderen toch met tassen vol spinazie, sla,
snijbiet, bonen, rode biet, en courgettes
naar huis kunnen gaan. Intussen groeiden
de pompoenen rustig door totdat het
eerste exemplaar met vereende krachten
per kruiwagen in de achterbak van de
auto belandde. Op school is het nu aan de
leerlingen om het gewicht te raden.

-24. Champignonmest. Inmiddels heeft Herman gezorgd voor een grote lading
champignonmest. Uitgangspunt is 1 kruiwagen mest per 10 m2 . Samenstelling
gemiddeld is:
a. 1.000 kg champost bevat gemiddeld (fortfaitair):
b. 316 kg Droge stof
c. 208 kg Organische stof
d. 7,0 kg Stikstof (N)
e. 3,9 kg Fosfaat (P2O5)
f. 7,3 kg Kali (K2O)
5. Gemeentelijk nieuws. Telefonisch overleg met Bert Tolkamp op 6-10-2020 geeft
de informatie dat het nu nog te vroeg is om al alternatieve percelen aan te wijzen
als toekomstige locatie, omdat de gemeente zich eerst zelf wil bezinnen op haar
(premature) huizenbouwplannen. We wachten nadere informatie af. Onder de
volkstuinleden gaan stemmen op om petitie acties te starten tegen de eventuele
verhuizing van het volkstuincomplex. Deze acties lijken nu nog wat voorbarig.
6. Oproep kandidaten nieuwe voorzitter. Ria Kluts is voornemens het
voorzitterschap neer te leggen bij de algemene ledenvergadering in 2021. Het
bestuur doet een dringende oproep aan de leden om een nieuwe kandidaat
voorzitter aan te melden bij de secretaris of een van de bestuursleden van de
Vereniging.
7. Wachtlijst. Er is een wachtlijst voor de tuinen van 16 personen.
8. Hondendrollen. Inmiddels komen er weer meldingen binnen over hondendrollen
op de graspaden. Honden aan de lijn, en drollen opruimen in een plastic zakje.
Gewoon sociaal zijn en rekening houden met anderen. Het baasje van de
drollenlegger is inmiddels getraceerd en bekend bij het bestuur!!
9. Schoonmaak Keuken en Toiletruimte. Het kan niet vaak genoeg herhaald
worden: Hardwerkende vrijwilligers houden keuken en toiletruimte schoon. Maar
de gebruikers van deze ruimten worden dringend verzocht hun best te doen om
alles ook schoon en opgeruimd achter te laten, afwas op te ruimen. De hygiëne in
de toiletruimte laat nog al eens te wensen over. Moeten we nu echt nog een briefje
ophangen, mannen, dat je een toilet zittend gebruikt, daarna doorspoelt en zorgt
dat de WC bril schoon en droog is, evenals de vloer!!!
10. Er wordt gewerkt aan een tijdelijke oplossing voor vervanging van de
afgevoerde keet op het terrein.
11. Houtsnippers. Zo nu en dan worden er houtsnippers afgeleverd op de volkstuin,
niet gepland. Ze worden echter zo snel door de liefhebbers weggekruid dat we
geen kans krijgen om dit nieuws via de mail aan de leden te melden.
12. Verslag tuinschouw gehouden op 08-09-2020. Ook deze herfst zien de tuinen er
over het algemeen goed uit! In een enkele tuin is deze zomer niet veel actie
geweest opgemerkt in zowel de voorjaarstuinschouw als in de najaar-tuinschouw.
Gezien de lange wachtlijst is er belangstelling genoeg om een tuin over te nemen.
Wat betreft de randen langs de graspaden: helaas is hier 80 % niet in orde
bevonden! In 1 tuin werden tomaten geteeld in de open lucht in plaats van in een
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den duur problemen gaat geven. Weer een andere tuin zat vol kweekgras en
zaadsprieten van gras waardoor uitzaaiing naar tuinen van de buren mogelijk is. Er
zijn meerdere tuinen (22 stuks !!) met veel te hoge bomen (Max is 2m hoogte vgl.
artikel 3 van het tuinreglement). Bomen struiken mogen geen overlast geven aan
aangrenzende tuinen! En denk er wel aan dat bij overdracht van een tuin aan een
nieuwe huurder het perceel “zwart” moet worden opgeleverd, ontdaan van
beplanting, bouwsels en betegeling.(Namens de tuinschouw cie).
13. Aan- en afmeldingen leden.
De volgende mensen nemen afscheid van ons:
Jo Janssen (nr.65) na ruim 10 jaren met veel plezier gewerkt te hebben, maar
gezondheid dwingt hem om het anders te gaan doen.,
Annelies Eissing (nr. 52a), ze gaat verder weg wonen en
Angela Boerma (nr. 62a) die tot op haar hoge leeftijd heel actief was in de
vereniging.
Het bestuur dankt hen voor hun inzet en enthousiasme in onze groene wereld aan
de maas.
Het bestuur heet de volgende nieuwe leden hartelijk welkom:
Mirjam Bek die met Hans Bouhuis gaat samenwerken;
Joshua Bruhn die experimenteel hydrophonic kweekwerk gaat doen in het half
bovengronds tuinkasje achter het Praothuus;
Cintha Linders (naar tuin nr.15b, naast Anneke van Vliet 15a);
Leo Peters (nr. 52a) en
Goke Pieters (nr. 65).
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