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Voorwoord

Inhoud

Wederom een winter die eigenlijk geen winter is,
tenminste tot nu toe.
Een echte forse tegenvaller voor diverse leden was
deze winter toch wel de serie inbraken op het
complex. Bij de laatste “golf” was er niet alleen
zoals voorheen veel schade, maar ook waren er veel
gereedschappen en spullen van persoonlijke aard
gestolen. En het meest irritant zijn de zinloze
vernielingen als de “gasten” binnen zijn.
In een apart artikeltje komen we op maatregelen
terug.











Algemene ledenvergadering
Snoeicursus
Werkschema’s
Tuinwisselingen
“Ongenode gasten”
De tuinwal verbloemen
Een “nieuwe” loods
(Tuin)boekenhuis

Koffie
Elke zaterdagmorgen
van 10.00 tot 10.30
staat de koffie in de
kantine klaar. Niet
alleen is de koffie
lekker (en gratis),
er zijn ook altijd
enkele bestuursleden
aanwezig voor het
beantwoorden van uw
eventuele vragen.

Koffie

Koffie

In onze bestuursvergaderingen hebben we ons
bezig gehouden met de herziening van ons
Huishoudelijk Reglement. Het is en blijft iedere
keer weer bijzonder om te worden verrast door de
dynamiek van een kleine samenleving zonder
burgemeester, zonder politie, maar wel met een
Huishoudelijk Reglement en leden die kritisch
toezien of de daarin vastgestelde regels worden
nageleefd (of daar juist op een creatieve wijze mee
willen omgaan).

Een zachte nawinter en een mooie lente
toegewenst.
Facebook.
De vereniging is actief op
Facebook. Op onze
pagina VTV ‘De Razende
Bol” plaatsen we foto’s en
nieuwtjes over en van de
vereniging. En delen we
verkregen informatie over
het tuinieren.

ATTENTIE :
ALGEMENE
LEDENVERGADERING

De algemene
ledenvergadering
vindt plaats op
donderdag 23
april 2015 in de
kantine, aanvang
19.30 uur.

NOTEERT U DE DATUM
AL VAST IN UW AGENDA?
U krijgt de agenda en alle
stukken in de eerste week van
april toegestuurd

Wat is er mooier dan een prachtig begroeide en bloeiende tuinwal
Hebt u dat ook wel eens? Je krijgt een
bakje of mand met bloembollen, maar
na de bloeiperiode weet je niet goed wat
je er mee kunt doen!!!. Weggooien?
Zonde….Zonde…….
Neem ze mee naar ons complex en geef
ze daar een plekje in de tuinwal bij de
parkeerplaats. Resultaat in 2016 en
daarna: een mooie, bloeiende tuinwal.
TUINWISSELINGEN
Ook in dit nieuwe jaar 2015 zijn al weer
enkele tuinen van eigenaar gewisseld.
Helaas gaat dat altijd gepaard met
afscheid van tuinleden die vaak al “sinds
1.
mensenheugenis” op ons complex
hebben vertoefd.
We verwelkomen onze nieuwe leden van
harte en hopen dat ze zich snel thuis
zullen voelen binnen de Vereniging

tuin 1: dhr. van Dijk
tuin 20: dhr. Verspoor
tuin 42/43: mevr. Devlysh en mevr. Bijlsma
tuin 81: dhr. Ruiter

Er is op dit moment nog één tuin vrij, dus als u belangstellenden weet:
info ☎ 06.5247.1116 (Jan Koolwijk)

Werkochtenden
Met het enthousiasme en de werklust van
de leden voor de werkochtenden in ons
achterhoofd hebben we het werkschema
weer in elkaar geknutseld . Als bestuur
en coördinatoren van de werkploegen
kijken we vol vertrouwen uit naar de 1.
zaterdagochtenden:
Het werkschema is toegevoegd aan dit
nieuwsbulletin. U kunt de data alvast in
uw agenda zetten.

Er wachten een
paar pittige klussen
naast het reguliere
groenonderhoud.

En mocht u niet op de
geplande dag kunnen,
ruil dan s.v.p. met een
collega-tuinder, zorg
voor een vervanger of
bel voor een andere
datum Theo Wessels of
Piet Scheurwater

Contact met bestuursleden?

1.

Henk Moot, voorzitter (tuin 23) tel. : 620607
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, tuincontrole (tuin 83) tel.: 615475
Jos van Ovost, materieel beheer (tuin 11) tel.: 627118
Theo Wessels, terreinbeheer/werkgroepen/tuincontrole (tuin 114) tel.: 612599

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 ☎ 06.1446.0051

Snoeicursus fruitbomen en -struiken
Afgelopen zaterdag de 14e
februari werd de cursusbijeenkomst over het snoeien van
de fruitbomen gehouden. Aad van
de Eijkel, werkzaam geweest als
hovenier, hield een korte,
kernachtige inleiding over het
snoeien van appel- en perenbomen (de pitvruchten).
Wist u bijvoorbeeld dat je in
deze tijd alleen appels en peren
mag snoeien en niet de
steenvruchten zoals kersen,
pruimen en abrikozen ????
En ook de druif moeten we nog
even met rust laten tot na de
bloeitijd of tot na de pluk.

Ook legde Aad uit welk
gereedschap tot de basisuitrusting behoort en dat
het belangrijk is om het
tussentijds goed schoon
te maken (alcohol!?!?!)

Na de theorieronde gingen
we, onder het motto
“in de praktijk leer je het
best hoe je snoeien moet...”
de boomgaard in. Daar
demonstreerde Aad hoe je
de elkaar-kruisende takken
weghaalt, wat waterloten
zijn en het onderscheid
tussen blad- en vruchtknop.
En toen gingen de cursisten
zelf aan het werk…….!!!!
Ja, door sommige cursisten
werd in de eigen tuin flink
ingegrepen in de vorm van
de appel- of perenboom.

een leerzame en ook nog gezellige ochtend

tuinboekenhuis “het razende boek”
naast de rode brievenbus

Inbraak en vandalisme
Een hele tijd is het rustig geweest,
maar nu zijn we kennelijk weer eens
aan de beurt. We doen wat mogelijk
is: we hebben hier en daar een extra
lantaarnpaal geplaatst, we gaan meer
plekken met camera’s beveiligen en
zullen enkele “favoriete” plekken
minder toegankelijk proberen te
maken door doornstruiken te planten.
Maar toch……!

Heeft ú al eens zo’n boekenkastje langs
de weg zien staan of hangen? Het van
oorsprong Engelse idee “the little free
library” geeft via een gratis boekenruilsysteem de kans om boeken te ruilen of
zomaar even te lenen: je wilt graag iets
lezen over het tuinieren, over natuurlijk
bemesten of bijvoorbeeld de wisselteelt,
of je wilt lekker ideeën opdoen? In onze
kast vind je heel veel verschillende
boeken en als je er één of twee van
jezelf voor in de plaats zet, zijn er steeds
weer andere boeken te lezen en te lenen

Wat kunt u zelf doen
Dringend verzoek om in ieder geval
altijd aangifte te doen. Dat kan nu heel
gemakkelijk via Internet, kost weinig
tijd en levert in ieder geval op dat de
kans op extra surveillances groter wordt.

Indien
nodig doet
Bent u verzekerd tegen inbraak: dan is
ook het
het sowieso van belang zelf aangifte te
bestuur
aangifte! doen en een goede schade-inschatting te
maken van braakschade en diefstal.

NIEUWE LOODS
Zo’n werkplaats is natuurlijk een noodzakelijke en
toch ook wel een klein beetje luxe voorziening.
Maar dan moet je er ook wel kunnen werken.
En als het meer een opslagplaats wordt in plaats
van een werkplaats, is het tijd voor het verzinnen
van een list: de opslagloods
Dus met behulp van vitamine R (van “relatie”) kon
de Vereniging voor een prikkie een opbouw van
een vrachtauto kopen. En met dezelfde vitamine R
is gezorgd voor transport naar het complex. En ja,
de loods moet nog opgeknapt: nieuwe deuren
(“vitamine R?”) en een likje verf zullen wonderen
doen. Maar wat een heerlijke werkruimte is er nu
weer in de werkplaats……….!!!

Spektakel: de loods van de vrachtauto
met een zwaai over een tuinhuis op de
Dijkstraat getakeld en daarna op z’n
plek gerold. Mooie klus, prima resultaat

Drainage: naar aanleiding van vragen over het draineren van tuinen heeft het
bestuur besloten om nog een keer een aantal meters drainagebuis te kopen en
aan de leden die dit willen beschikbaar te stellen. De deal is: benodigde meters
opgeven en met het bestuur overleggen, zelf graven c.q. aanleggen, bestuur
bestelt en betaalt de drainagebuis en levert de benodigde hoeveelheid aan.
Interesse? Neem contact op met Jos van Ovost ☎ 06.1446.0051

Werk aan de winkel:
de reguliere klussen voor de werkgroepen
betreffen het onkruidvrij houden van de
wegen en perken, onderhoud van de sloten1.
en schoonhouden van de eigen gebouwen.
Dit jaar zullen we vooral veel aandacht
besteden aan het groot onderhoud van het
verenigingsgebouw aan de buitenkant: dak- en
boeidelen moeten worden vernieuwd, dakgoten
worden verlegd, houtwerk dient rondom
geschuurd en geschilderd te worden en de
verlichting aan de voorkant vernieuwd.
Dus:
klusmannen en –vrouwen, we rekenen op jullie
1.
We vergeten wel eens dat ook de
binnenkant, de kantine, door een werkploeg
twee keer per jaar helemaal binnenste
buiten wordt gekeerd en spic en span
schoon wordt geboend. Waarvoor onze
complimenten en dank ….!
1.

