Bericht van het bestuur 3
November 2013
Beste tuinleden,
Weer een bericht van het bestuur tijdens de herfst in volle gang!
Een aantal praktische vragen en mededelingen voor jullie dit keer…
Snoeiafval gemeente
Op donderdagochtend 14 november wordt het snoeiafval opgehaald door de
gemeente. De plek waar we (enkel) dit snoeiafval verzamelen is naast de grote
boomstronk op de parkeerplaats. Er ligt daar al een en ander nog van de tuinwerkdag
in oktober.
Poort
Zoals jullie weten is onlangs de poort gerepareerd door Heras hekwerk. Toch is de
poort deze week weer defect geraakt. Dringend verzoek aan jullie om voorzichtig met
de poort om te gaan, want het blijkt dat het slot daarvan erg kwetsbaar is. Dus nooit
hard dichtgooien en de twee poortdelen één voor één openen, nooit tegelijk. Alvast
bedankt voor de medewerking!
Vrijkomende tuinen per 1 januari 2014
-Tuin 20 a
-Tuin 21, te verhuren als gehele of twee halve tuinen.
Heb je belangstelling voor een van deze tuinen, meld je dan bij het bestuur (Riet).
Is er veel belangstelling, dan zullen we de duur van de inschrijving bepalend laten
zijn.
Composthoop
Onze composthoop is tijdens de tuinwerkdag grondig gereorganiseerd. Laten we er
met zijn alle zorg voor dragen! Op het prikbord en in de gereedschapsschuur hangen
lijsten met aanwijzingen m.b.t. tuinafval.
Graag geen compost op de plek waar het lint hangt. Takken verwerken in de houtwal
die achter de composthoop ligt. Dus geen takken er bovenop gooien.
NOOIT aardappelen, tomatenplanten en kweekgras naar de composthoop brengen.
Belangrijk: Wil degene die onlangs een hoop aardappelen op de composthoop heeft
gegooid, deze ook weer verwijderen, op deze manier krijgen we nl. aardappelziekte
in onze tuinen.
Planning tuinwerkdagen 2014
De data voor de tuinwerkdagen zijn bekend, reserveer deze vast in je agenda:
5 april
7 juni
30 augustus
18 oktober
Voor degenen die het betreft: we willen je eraan herinneren dat je als lid van de
tuivereniging wordt gevraagd tijdens minimaal 2 van de 4 tuinwerkdagen te helpen bij
het onderhoud van het gehele terrein. We beginnen altijd met koffie om 9 uur en
werken tussen 9.30 en 12.30 uur.

Feest in 2014
Ook de datum voor ons volgende feest is bekend: 21 juni 2014. Houd deze datum
vrij!
Bemesten van je tuin
We dringen er sterk op aan dat je je tuin winterklaar maakt en zorgt voor een goede
bemesting om je grond te versterken voor het nieuwe seizoen.
Het idee is ontstaan om een grote lading biologische champignonmest te laten
bezorgen in januari/februari 2014. Per kuub mest zullen de kosten ca. 7,50 euro
bedragen. Voor een halve tuin zijn 1-2 kuub genoeg, voor een hele tuin 2-3 kuub.
We moeten per vrachtwagen (30-35 kuub) bestellen, dus als je interesse hebt, meld
je dan snel aan bij het bestuur (Pauline) met opgave van hoeveel kuub je wilt
bestellen.
Groenstrook als productiestrook
We zijn bezig met een jaarplanning voor het onderhoud van het terrein, zodat we
elke tuinwerkdag goed kunnen benutten. De groenstrook (langs het lange pad langs
de tuinen) is iedere keer weer een vraag: wat doen we ermee? We willen de
groenstrook tegen een kleine vergoeding aanbieden aan leden die belangstelling
hebben een productiestrookje erbij te hebben. De heg blijft gewoon staan en ca. een
halve meter moet vrij blijven om de heg te kunnen snoeien. Heb je belangstelling,
meld je dan bij het bestuur (Riet)!
Snoeiworkshop
Op veler verzoek wordt in het vroege voorjaar weer een snoeiworkshop
georganiseerd voor de leden. Dirk Janssens (boomverzorger/bosbeheerder met 20
jaar snoei ervaring) van tuin 5 zal deze workshop verzorgen.
Het idee is om na een algemene introductie het terrein op te gaan en per tuin ca een
kwartier advies te geven over specifieke bomen/struiken. Ieder kan meelopen en al
het advies beluisteren.
Max. 10 personen, 10 euro per persoon, duur ca. 3 – 3,5 uur.
Ben je geïnteresseerd, meld je dan bij het bestuur (Pauline). We inventariseren de
interesse nu en plannen dit jaar nog de datum van de snoeiworkshop.
Contributieverhoging 2014
We hebben besloten als bestuur om de contributie met 10 euro te verhogen per 1
januari 2014. Dit doen we om de financiele gevolgen van de splitsing op te vangen

Nieuwe voorzitter gezocht
Na een eerste seizoen als voorzitter heeft Pauline in overleg met het bestuur helaas
besloten haar volledige termijn als voorzitter niet af te maken. Een mooi seizoen was
het en nu dan een niet gemakkelijke besluit dat ze na wikken en wegen vol
overtuiging heeft genomen.
Dringende oproep: We zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter die op de Algemene
Ledenvergadering op vrijdagavond 21 maart zal worden gekozen. Wie stelt zich
kandidaat? Het is een dankbare taak, met fijne bestuursleden, en je kan veel creëren
voor de club!

We wensen jullie fijne wintermaanden toe en dat jullie mogen genieten van een
welverdiende oogst en winterslaap!

Hartelijke groet namens het bestuur,
Pauline

