Nieuwsbrief Nr. 1, februari 2007

Beste tuinvrienden,
Een paar keer per jaar zullen jullie voortaan
een nieuwsbrief ontvangen zodat iedereen op
de hoogte is van de verenigingsactiviteiten.
Hierbij ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief.
We zullen de nieuwsbrieven zoveel mogelijk
per e-mail versturen. Geef daarom je e-mail
adres op via: r.vander.vegt@home.nl
Ook op de prikborden zal de nieuwsbrief te
lezen zijn. Deze keer heeft Wim van Hoey de
nieuwsbrieven rondgebracht.
Verhuizing
Het jaar 2007 is een belangrijk jaar vanwege
de verhuizing. Deze nieuwsbrief gaat vooral
over de verhuizing naar de nieuwe locaties
aan de Deuterseweg (ziekenhuis) en de
Vlijmenseweg (naast Kruiskamp).
In het nieuws.
We zijn benaderd door een journalist (Peter
pijls) en een fotograaf (Irma Bulkens) van
het blad Vrij Nederland. Zij willen een stuk
over onze volkstuin schrijven. Uit onderzoek
is gebleken dat volkstuinverenigingen vaak
plaats moeten maken voor industrieterreinen
en nieuwbouw. Maar het kan ook anders,
zoals in onze gemeente ’s-Hertogenbosch:
onze vereniging krijgt van de gemeente een
nieuwe locatie toegewezen. Irma Bulkens zal
in de maanden maart en april foto’s maken
van de verhuizing.
Afspraken met Gemeente
Met de gemeente zijn een aantal afspraken
gemaakt: per 1 maart beginnen de
werkzaamheden op de nieuwe locaties, dus
dan kunnen jullie af en toe gaan kijken naar
de vorderingen. De grond zal daar worden
afgegraven, bomen gekapt, sloten
uitgegraven. Er wordt teeltaarde opgebracht,
er wordt op beide locaties water en
elektriciteit aangelegd en er komen verharde
paden (straatklinkers) zodat er geen gras en
geen modderige paden meer zijn. Er komt
een nieuw clubgebouw aan de Deuterseweg
en een schuur aan de Vlijmenseweg. Op
beide tuinen komt een parkeerplaats. De
nieuwe tuinen zullen per 1 april klaar zijn. Per
1 mei moeten de oude tuinen worden
verlaten. Er is dus een maand de tijd om te
verhuizen. Houd er rekening mee dat de
datum onder voorbehoud is, er kan iets
gebeuren (b.v. slecht weer) waardoor het
misschien enkele weken later wordt.
Verhuiskosten
De gemeente betaalt de aanleg van de
nieuwe tuinen en de bouw van het nieuwe
clubhuis en de schuren. Maar wij hebben ook
onkosten, we moeten de inrichting betalen.

Ook de kosten van goede sloten en sleutels
zijn niet gering. De verzekeringskosten gaan
omhoog en we moeten voortaan voor 2
locaties water & stroom betalen. Daarom de
volgende oproep: wie heeft de contributie
nog niet betaald? Nu doen!! Maak de €20
over op gironummer: 1215210, ten name
van Volkstuinvereniging Deuteren in Den
Bosch. De grondprijs in 2007 wordt 35 cent.
Dit kan in mei worden overgemaakt als we op
de nieuw locatie zitten.
Sleutelgeld
We willen graag sleutels die niet zijn na te
maken want dit vermindert de kans op
inbraak. Het sleutelgeld wordt €30. Elk lid
krijgt 1 sleutel. Deze past op de schuren, de
toegangshekken en het gezamenlijke
clubhuis. Bij inlevering van de sleutel krijgt
iemand het sleutelgeld weer terug. De borg
voor een tuin wordt €50. Wie de tuin bij
beëindiging van het lidmaatschap weer netjes
achterlaat, krijgt de borg terug.
Verdeling tuinen
Op de achterkant staat een namenlijst en de
verdeling van de tuinen. Controleer of de
gegevens juist zijn en geef het direct door als
er iets veranderd moeten worden (zie
telefoonnummers aan het eind). Ook nieuwe
leden moeten zich nu opgeven. Na 1 maart
wordt de definitieve verdeling van de tuinen
gemaakt. Er wordt dan rekening gehouden
met ieders wensen, maar ook kan een tuin
worden toegewezen. Wim en Flip zullen in
maart-april de tuinen uitmeten.
Let op: de huisregels!
Op de de Deuterseweg en de Vlijmenseweg
gelden verschillende huisregels. Op de
Deuterseweg zijn géén plastic kassen en
géén zelfgetimmerde schuurtjes toegestaan.
Dit heeft te maken met het uitzicht vanuit het
ziekenhuis en de regels van de Gemeente.
Wel mogen er glazen kassen en nieuwe
tuinhuisjes worden gebouwd. Op de locatie
Vlijmenseweg zijn de regels minder streng,
hier mogen wèl plastic kassen staan en
zelfgebouwde schuurtjes van oud hout. (Maar
ook hier geldt natuurlijk dat de tuinen er
mooi en netjes moeten uitzien!)
Oproepen
- Wie heeft een auto met trekhaak en/of een
karretje en wil een aantal keren heen en
weer rijden bij de verhuizing?
- Vrijwilligers gevraagd voor til-en-sjouwwerk
- In het clubhuis staan 6 lockers (kastjes)
Willen de gebruikers zich melden?
De kast per 1 maart open opleveren.
- Op 3 januari zijn er vernielingen aangericht
op de tuinen. Wie schade heeft, kan hiervan
aangifte doen bij de politie via hun website.

Tuinbezetting, febr. 2007
Tijdens de ledenvergadering in november gingen we er nog van uit dat de tuinen aan de
Vlijmenseweg 180 meter en die aan de Deutersestraat 160 meter waren. Op de laatste
kaarten van de gemeente blijken de tuinen toch overal ongeveer 160 meter te zijn. Op
het schema hieronder staat aangegeven hoeveel meter aan een ieder is toebedeeld.
De getallen kunnen iets afwijken van wat in november is opgegeven. Dit komt doordat de
grootte van de tuinen is veranderd. Er kunnen alleen halve en hele tuinen worden
gehuurd. Dus iemand moet altijd een veelvoud van 80 meter huren. Het maximum dat
iemand kan huren is een dubbele tuin van 320 meter. Let op: Als een tuin groter wordt
dan 160 meter dan kost het méér contributie en méér borg!
Controleer of de gegevens hieronder juist zijn. Zo niet, laat het dan meteen weten.
Nieuwe leden die zich willen opgeven, moeten dat in februari doen bij een van de
bestuursleden. Ook moeten zij in februari de €20 contributie overmaken.
Overzicht:
Deutersestraat (ziekenhuis):

Vlijmenseweg (bij Kruiskamp):

J. Assman
160
Mohamed Bouri
240
M. Bouiyad
160
Riet van Lent
240
H.B. Kuypers
160
Marlies Vermunt
80
Gemmie Borggreven 80
Ellie Jordans
160
Flip Verharen
160
A. Majiti
160
Alida Oosterhof
80
Driss Lamjaata
160
A. Majiti
320
Moh. Oulad Elarbi
160
Eveline de Bok
80
Tjarco Duinstra
320

H. Van Hoey
K. Alkaddouri
A. Erassen
T. Akbulut
O. Akouh
M. Erassan
Wim Van Hoey
H. Oulad Elarbi
G. Kroezen
B. Azzouz
Fred Klein
M. Si-amer
Oktay Kilic
Mevr. A. Kopian
Yamani Ouzahir

80
160
160
160
80
240
160
240
240
180
80
320
160
160
160

Dagelijks bestuur:
Naam
Tjarco Duinstra (voorzitter)
Marlies Vermunt (secretaris)
Alida Oosterhof (penningmeester)

Telefoon
073-6211012 / 06-10412869
073-6222511
073-6219775 / 06-23828794

E-mail
tjarco@home.nl
r.vander.vegt@home.nl
alida.oosterhof@hetnet.nl

