Nieuwsbrief augustus 2018

Beste leden,

Inleiding:
Maakte ik in de Nieuwsbrief van mei 2018 nog melding van prima weersomstandigheden voor de
tuin (een paar dagen een strakke blauwe hemel en een prima vochtigheid van de grond), thans zijn
de omstandigheden verre van ideaal. Niet dat de lucht niet strak blauw is, maar hij is veel te blauw:
er verschijnen namelijk al weken lang bijna geen donkergrijze wolken aan de hemel waaruit regen
valt. Er is zelfs sprake van een ware hittegolf en daardoor is de grond veel en veel te droog. Velen van
ons sproeien hun tuin, maar dat is maar “druppel op een gloeiende grond”. Laten we hopen dat het
binnenkort gaat regenen (liefst geen stortbuien), zodat we weer op een normale manier kunnen
tuinieren en daardoor nog wat kunnen zaaien en planten.
Donderdag 26 juli j.l. heeft het bestuur even de koppen bij elkaar gestoken om te bespreken welke
onderwerpen in deze nieuwsbrief moeten komen te staan. Aan de orde komen o.a. de volgende
onderwerpen:
-

Open Dag 25 augustus a.s.
toegangshek
vermissing groente
kerstbomen
pomp
data tuindiensten
nieuwe bestuursleden
diversen

Open dag:
Zaterdag 25 augustus 2018 is tussen 10 en 14 uur weer onze jaarlijkse Open Dag aan de Westeresch
18 in Roden tegenover de Gamma. U bent natuurlijk weer van harte welkom. Kom dan ook eens
kijken en geniet van een prachtig en sfeervol stukje natuur waarbinnen onze volkscomplex ligt.
Bekijk de tuinen, bezoek de “open” bijenstal, loop door de vlindertuin en sta stil bij de standhouders.
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Een rondwandeling brengt u door het gehele complex. Er zijn activiteiten voor de jongere kinderen
en er is gratis ranja voor ze.

Wat treft de bezoeker verder nog aan: mogelijkheid tot aankoop van verse groenten uit de volkstuin,
mooi bloemschikwerk, gratis bloemschikken voor kinderen, jam van eigen fruit, gratis soep proeven,
speurtocht voor kinderen door tuingebied, IVN afd. Roden, Ned. Bond van Bijenhouders afd. Nietap,
de Snippersnieders – houtsnijwerk, Sportfokkers met knuffelbak, rondleiding over complex,
Love2cook met gratis proeven, schilderen en schilderijen bezichtigen, verkoop van honing, koffie met
of zonder koek voor € 1,00.
Enige praktische aanwijzingen voor de leden: willen de personen die meehelpen op de Open Dag om
7.30 uur aanwezig zijn, willen de leden die voor eigen doeleinden hun tuin bezoeken dat niet doen
tussen 9 en 10 uur, willen de leden die met de auto komen hun auto niet parkeren op het complex
maar op de parkeerplaats bij de nabijgelegen winkels?
Nog een opmerking: willen de leden die groenten ten behoeve van de Open Dag beschikbaar stellen
dit op vrijdag 24 augustus inleveren tussen 14 en 16 uur? Ook kan men bloemen beschikbaar stellen
ten behoeve van het bloemschikken! De bloemen heeft men op vrijdagmiddag nodig. Omdat niet alle
bloemen geschikt zijn voor het bloemschikken is het handiger om eerst contact op te nemen met
Jeltje Spanjer (050-5013333) of met Maja Koopmans (050-5017023).

Hek/sleutel:
Is het eigenlijk wel onze verantwoordheid dat het hek wordt gesloten als we als laatste vertrekken?
Antwoord op deze vraag is wel duidelijk: ja. Om zo veel mogelijk ongewenst bezoek te vermijden
dient het complex zo min mogelijk toegankelijk te zijn voor onbevoegden. En dat bereik je wanneer
het grote (auto-) en het kleine (fiets-) hek zoveel mogelijk dicht en op slot zijn. Echter, we zien
regelmatig dat het grote hek open staat terwijl er geen auto meer geparkeerd staat. We gaan er
vanuit dat iedereen een sleutel heeft zodat de laatste automobilist(e) die het complex verlaat het
autohek op slot doet. Hij/zij hoeft hierbij geen rekening te houden met een eventuele fietser die zich
nog op het terrein bevindt.
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Denk bij het sluiten aan de borgpennen. Zij moeten op de juiste wijze in het daarvoor bestemde gat
vallen. Dit geldt natuurlijk ook bij het open zetten van het hek. Gebeurt dit niet goed dan loop je de
kans dat het hek bij een windvlaag dicht waait met ongewenste beschadiging aan de auto tot gevolg.
Nog een opmerking die min of meer in het verlengde ligt van het bovenstaande: er is
tuingereedschap aangetroffen dat “buiten stond te zonnen” tegen de berging . Dat is natuurlijk niet
de bedoeling: opbergen! Oorzaak: waarschijnlijk heeft men het gereedschap uit de berging gehaald
toen de deur van slot was en bij het beëindigen van de werkzaamheden was de deur echter op slot.
Daarom het gereedschap maar tegen de berging gezet waardoor een ander het moest opruimen.
Daarom nogmaals: zorg er voor dat je je sleutel bij je hebt wanneer je naar de tuin gaat! Dit
voorkomt ook een eventuele opsluiting op het tuincomplex.

Vermissing groentes en fruit:
Sommigen van ons missen groentes uit hun tuin. Het is natuurlijk niet de bedoeling om groentes en
eventueel fruit van iemand anders zijn tuin mee te nemen. Ook niet wanneer de deur van de kas van
een ander “uitnodigend” open staat. Omdat er geen enkele aanwijzing is dat één van onze leden zich
hieraan schuldig maakt, kan het natuurlijk ook zijn dat derden, d.w.z. niet-leden, dit gedaan hebben.
Let daarom dus goed op wie bij ons op het tuincomplex loopt. Bovendien: verlaat je het complex en
je ziet geen anderen meer op de tuin, doe de toegangshekken op slot (zie vorig punt)!

Oproep hulp kerstbomen:
Ondanks het feit dat we nu als het ware blootgesteld staan aan een ware hittegolf vragen wij nu al uw
aandacht voor onze kerstbomenactie. Welke leden zijn bereid om eind november te helpen bij het
rooien van kerstbomen en bij de verkoop van de bomen vanaf donderdag 6 december t/m zaterdag
22 december? Opgave bij Gerhard van Voorn (telefoon 050 – 5013008).

Pomp:
De volkstuinvereniging De Vrije Tijd Tuinders beschikt over een mobiele, van een benzinemotor
voorziene, pomp. Deze is dit jaar al enige keren vanwege de heersende droogte ingezet bij het
besproeien van de tuinen die door de vereniging zelf beheerd worden. Het is begrijpelijk dat u ook
over de pomp zou willen beschikken om uw eigen tuin te besproeien. Echter het gebruik van de
pomp vereist enige technische kennis zodat het bestuur deze pomp niet aan iedereen beschikbaar
wil stellen voor vrij gebruik. Dit jaar is het niet meer mogelijk het zodanig te organiseren dat u onder
begeleiding van een “pompdeskundige” uw tuin voldoende vochtig kunt houden. Maar volgend jaar
zal naar een procedure gezocht worden waarbij dit wel mogelijk is.

Data tuindiensten:
Hierbij volgt nog een overzicht van tuindiensten:
11, 14, 21, 23 en 24 augustus
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1, 18 en 29 september
16 en 27 oktober
24 november
Door dit overzicht kunnen mensen die in de hiervoor liggende periode een tuindienst “gemist”
hebben gemakkelijk een compensatiedag inplannen en uitvoeren. Vergeet hierbij niet deze dag in
het daarvoor bestemde boekwerk te (laten) registreren. Deze ligt in de berging.

Wim Niemeijer:
Vanwege duidelijke meningsverschillen heeft het bestuur gemeend Wim eind mei met onmiddellijke
ingang te ontheffen van de taken die hij voor en namens de vereniging verrichtte. U bent daar via
een bericht van de voorzitter over in kennis gesteld. Wij als bestuur vinden het in feite jammer dat
wij op deze wijze hebben moeten handelen, maar helaas was de relatie bestuur-Wim te slecht.
Wim heeft gedurende vele jaren veel werkzaamheden voor de vereniging verricht en hiervoor is de
vereniging hem zondermeer erg dankbaar. Wim, veel dank voor je inzet gedurende al die jaren!
Jammer dat we op deze wijze afscheid van elkaar hebben moeten nemen.

Bestuursamenstelling:
Er is in het verleden al eens te kennen gegeven dat de huidige bestuursamenstelling wat aan magere
kant is. Er mogen er best nog wel één of twee bestuursleden bij komen. We zoeken men name voor
de portefeuille “tuinwerkzaamheden” kandidaten. Wie zich geroepen voelt, melde zich!
Bovendien heeft voorzitter Chris te kennen gegeven om met de algemene ledenvergadering van
volgend voorjaar zijn functie neer te leggen.

Tenslotte:
-

Het bestuur heeft er geen bezwaar tegen dat het loof van aardappelen (en tomaten) bij het
tuinafval gestort wordt;
De Nieuwjaarsreceptie van 2019 is gepland op 12 januari om 10.00 uur;
De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van 2019 is gepland op 11 maart 2019 om 19.30
uur;

Met vriendelijke groet namens het bestuur, Willem van Es
Secretariaat:
Willem van Es
Telefoon: 06 31 75 06 06
E-mail: secretarisdvvt@gmail.com
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