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Tuinwisselingen
Opbrengst papier en oud ijzer
Werkochtenden
Voedselbanktuin
Bijdrage waterverbruik
 ???? Snoeicursus ????

Voorwoord
Ongetwijfeld is het u opgevallen, als je in de vroege
morgen of avonduren op je tuin zit te genieten van
je hobby. De grote stilte die, slechts verstoord door
kwetterende of tjilpende vogels, heerst op de tuin.
Ons tuincomplex is op een bijzondere plek gelegen,
ingeklemd tussen de begraafplaats en de groene
zone van de stad. De zomer van 2014 is op 31
augustus afgesloten met een Last Summer BBQ, de
57 aanwezigen zorgden voor een gezellige sfeer. Er
is weer lekker wat bijgepraat. Nu is de herfst
aangebroken, tijd voor het winterklaar maken van
de tuin. Een mooie herfsttijd en een behaaglijke
winter toegewenst.
Henk Moot.

Die tegels werden in juli en augustus door een zgn.
Dankzij een hoge opkomst en een enorme transportploeg van allerlei plekken in de stad en
ook van tuin 104 naar de Laan gesjouwd en uitgewerklust van de tuinleden is het gelukt
lopen: een helse beulsklus (arme ruggen!)
om in één zaterdagochtend (en voor
De afgevoerde grond is zo goed mogelijk
enkele enthousiaste en extra ijverige
gescheiden van het puin en daarna samen met de
leden nog een dagje extra) de hele Laan
graszoden op de wal achter de nieuwe parkeervan een mooi bestraat middenpad te
voorzien. Voor hen die wat meer details strook opgebracht. Het is de bedoeling om de
aarden wal in het voorjaar in te zaaien met gras- en
willen weten: er is door 16 mensen (met
behulp van een graafmachientje) een laag bloemenzaad zodat het een mooie afscheiding
wordt van de parkeerplaats. Hier en daar planten
steenpuin+grond+graszoden van meer
we er dan nog een laagblijvende struik in voor de
dan 80 kruiwagens afgevoerd, er is ruim
5 kuub zand voor in de plaats aangevoerd stevigheid van de wal.
In de Laan zal in het voorjaar aan de rand van de
en gestort in de geul en daarna zijn er
sloot een rijtje wilgenbomen worden geplant ter
maar liefst 340 grindtegels van
verbetering van de waterhuishouding op de Laan en
40 x 60 cm gelegd en ingehamerd
ter verfraaiing: het is immers een “Laan”.

Bestrating van de “Laan”.

Voedselbanktuin gestopt
Tot onze spijt zijn Aad en Coby v.d. Eijkel gestopt met
hun tuinactiviteiten voor de voedselbank.
Als bestuur snappen en respecteren we hun besluit en we
delen zeker het standpunt dat als er te weinig animo is
voor de producten van de tuin, het alle moeite niet waard
is. Rest ons onze waardering uit te spreken voor al het
werk dat Aad en Coby samen hebben gedaan.
Het bestuur heeft besloten tot de volgende acties die
intussen zijn uitgevoerd:, de tuin is verhuurd en de
nieuwe huurder heeft de kas gekocht van de Vereniging

En de door enkele sponsors
betaalde leifruitbomen worden half
november verplaatst naar ons
Bellefleur-weitje

Van harte welkom
U heeft het vast wel gemerkt….
dit jaar heeft een flink aantal
wisselingen van tuinen plaatsgehad
op ons complex. We verwelkomen
onze “nieuwe” leden van harte en
hopen dat ze zich snel thuis zullen
voelen binnen de Vereniging:

Er komen nog een paar tuinen vrij,
dus als u belangstellenden weet:
info ☎ 06.5247.1116 (Jan Koolwijk)

tuin 6: dhr. en mevr. Lenders
van tuin 45 naar tuin 16a: dhr. en mevr. de Boer
tuin 18: mevr. Verschoor (was al medetuinder)
tuin 19: dhr. en mevr. Suurd
van tuin 62 naar tuin 20: dhr. J. van Soeren
tuin 31: dhr J. Wijker (was al medetuinder)
tuin 45 dhr. en mevr. Douma
tuin 53: mevr. Ketzer en mevr. Veldhuizen
tuin 61: dhr. en mevr. Burggraaff
van tuin 53 naar tuin 71: dhr. en mevr. Isidora
tuin 77: mevr. Brackenie en dhr. Hubregtse
tuin 91: de dames Wanningen
tuin 93: dhr. v. Paassen en mevr. Moorman
tuin 94: dhr. Nijzink
tuin 104: dhr. en mevr. Gauna
tuin 107: mevr. Ter Horst
tuin 109: dhr. en mevr. de Lange

En volgend jaar
In ons vorige nummer deden we nog een gaan we op dezelfde
oproep aan de leden om de geplande
voet verder. Er
werkbeurten niet voorbij te laten gaan.
wachten een paar
We zijn als bestuur en coördinators van pittige klussen naast
de werkploegen trots op en blij met onze
het reguliere
leden: enthousiaste deelname aan de
groenonderhoud. In
werkploegen in de afgelopen maanden,
februari publiceren
nauwelijks “spijbelaars” of afzeggers,
enthousiaste en hardwerkende leden en we het werkschema
daardoor een complex met uitstraling!
en kunt u uw data

Werkochtenden

alvast in de agenda zetten.
Hou dus uw emailbox en
of het mededelingenbord
in de gaten!

Contact met bestuursleden?
Vanaf 15 november
zullen de watertappunten weer worden
afgedopt om
bevriezing van

de kranen te
voorkomen

Henk Moot, voorzitter (tuin 23) tel. : 620607 /0630102807
Mario van Gijzen, secretaris (tuin 119) tel.: 682099
Jan Koolwijk, penningmeester/tuinuitgifte (tuin 13) tel.: 0652471116
Piet Scheurwater, 2e secretaris/werkgroepen (tuin 105) tel.: 0652612152
Kees v.d. Ploeg, bouwzaken (tuin 83) tel.: 615415
Theo Wessels, algemeen beheer/werkgroepen(tuin 114) tel.: 612599
Jos van Ovost, materieel/tuincontrole (tuin 11) tel.: 627118
Jan van Soeren, materieel (tuin 20) (Jan helpt Jos waar mogelijk en
nodig bij het onderhoud van het materieel).
Tuincontrole: Jos van Ovost voert de controles samen met Henk Moot uit en
benadert per jaar een derde lid voor de commissie uit het ledenbestand.

Opbrengst oud ijzer

Opbrengst papier
jan-14
febr-14
mrt-14
apr-14
mei-14
juni-14
juli-14
aug-14
Sept-14
Totaal

Stiefbeen en zoon
hebben de afgelopen
maanden goede zaken
gedaan namens onze
leden.

€ 65,64
€ 50,76
€ 57,94
€ 52,86
€ 52,16
€ 46,21
€ 46,56
€ 34,67
€ 64,26
€ 471,06

De inzamelkorf voor
oud ijzer was iedere
maand zo goed gevuld
dat we eind september
al een mooie opbrengst
hadden

Ondanks de blauwe rolcontainers van de gemeente
brengen onze leden toch nog
veel papier mee naar de tuin

02-01-14
29-01-14
24-03-14
23-04-14
19-05-14
30-06-14
28-08-14
30-09-14

€ 23,51
€ 29,70
€ 43,80
€ 25,00
€ 24,00
€ 22,50
€ 55,00
€ 70,00

Totaal

€ 293,51

En soms is een tuincollega zo
blij met een “gevonden”
voorwerp dat hij het koopt
voor een prijs die Vos niet
gauw zou hebben geboden

Waterbijdrage voor “grootverbruikers”
meerdere leden hebben met het bestuur de afspraak om voor hun meer dan gemiddelde
waterverbruik extra te betalen: per m³ betalen zij jaarlijks € 2,50 Behoort u hiertoe? U
kunt het handje-contantje bij de penningmeester voldoen of storten op onze rekening:
NL73.INGB.0003573.447 t.n.v. Vereniging voor Volkstuinhouders
Weet u het nog? Voor € 2,50 per dagdeel
kunt u de aanhangwagen huren voor het

afvoeren van uw (tuin-)afval.
Info: Jos van Ovost ☎ 627118

Snoeicursus fruitbomen en -struiken
Af en toe bereikt ons de vraag
of er een cursusdag kan
worden georganiseerd om
fruitbomen en –struiken te
leren snoeien.
En aangezien er steeds meer
leden zijn die fruitbomen op
hun tuin hebben gezet, is dat
naar inschatting van het
bestuur een goed idee.

Maar voor we een dag in
de steigers zetten willen

we eerst de behoefte aan een
snoeicursus peilen bij onze
leden:
heeft u belangstelling als
een snoeicursus wordt
georganiseerd dan kunt u de
strook invullen en in de rode
bus doen óf u kunt een
mailtje sturen naar onze
secretaris met de tekst:

secretariaat.de.razendebol@gmail.com
ja, afzender, eigenaar van tuin ……. heeft belangstelling voor een cursusbijeenkomst over het snoeien van fruitbomen en – struiken. Als de cursus
wordt georganiseerd op een zaterdagochtend ben ik zeker van de partij
Naam: ………………………………..

https://www.facebook.com/pages/VTV-De-Razende-Bol/217642238397506?fref=ts

