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Beste tuinders, 

 

Ook al beleven we nog wat koude dagen, de lente is onherroepelijk in aantocht dus ook 

weer de hoogste tijd voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Deze zal worden gehouden op maandag 16 april om 20.00 uur in de bovenzaal van het 

Stedelijk museum op de Voorstraat. Zaal open 19.45 uur. Jullie ontvangen enkele weken 

van tevoren de agenda en bijbehorende stukken. Noteer het vast in je agenda, we hopen op 

een grote opkomst. Dit is het moment met elkaar vast te leggen wat we kunnen doen (en 

laten) om de complexen Panoven en Meeuwenstraat nog beter te beheren en mooier te 

maken. 
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Beheer en werk in uitvoering 

Het is al weer enige maanden geleden dat de laatste Nieuwsbrief verscheen in december en 

in de tussentijd is er al heel veel werk verricht. 

 

 

In opdracht van de Gemeente Vianen zijn de beide dammen met duikers vernieuwd. In 

opdracht van het bestuur en onder supervisie van Cor van Dijk is de takkenhoop gecrushed 

en de composthoop omgezet. Dit gebeurde uiteraard met groot materieel.  

 

 

 

Vuilstort of composthoop??? 

 

 



 

 

Ronduit stuitend is wat we hebben aangetroffen op zowel de takkenhoop als de 

composthoop. Kippengaas, vele plasticzakken, soms met afval gevuld, glas, geïmpregneerde 

palen, blikjes, flessen van glas en plastic etc. etc. 

Het Bestuur verzoekt alle tuinders dringend selectief compost naar de centrale 

composthoop te brengen. Door ontbrekend toezicht en asociaal gedrag zijn wij er nog meer 

van overtuigd dat we moeten overgaan op het composteren op de eigen tuin. Spreek elkaar 

er op aan en voorkom dat we veel kosten moeten maken om een en ander goed te kunnen 

beheren, Niemand zit op een contributieverhoging te wachten en van onze leden kunnen we 

toch meer verantwoordelijkheid hierin verwachten. 

 

Algemeen werk 

Na een oproep via de mail om in het kader van het Algemeen Werk vrijwilligerswerk te 

komen verrichten op de eerste zaterdag in maart kwamen er hartverwarmend veel positieve 

reacties binnen. We hadden een hakselaar gehuurd en er is die zaterdag heel veel werk 

verzet door een groep enthousiaste leden. Voor die tijd was het hout al gesnoeid door 

Willem Groenendijk, Cor en Fred zodat de mensen meteen het hout aan konden slepen om 

te hakselen. Verspreid op het terrein zijn diverse hopen houtsnippers achtergelaten zodat 

men niet van heel ver op het complex moest komen om de snippers op te halen. 

 

Dank aan jullie namens ons allemaal! 

 

 

 

 

 

 



Houtwallen of rillen 

 

 

 

We hebben bewust hout laten liggen om houtrillen te maken in het belang van vogels en 

andere dieren. Zo zijn we weer een stap verder op weg naar een beter biologisch beheer.  

 

Wachtlijst 

Sinds 2 jaar lagen er een tweetal tuinen zeer verwaarloosd bij, deze zijn op verzoek van het 

bestuur door een van de leden schoongemaakt en zullen verder worden aangepakt door het 

laten ploegen en eventueel aanvullen met grond. In afwachting van deze werkzaamheden 

zijn deze tuinen nog niet geschikt om te verhuren maar dat zal zeker dit seizoen wel 

gebeuren. 

Op dit moment zijn we in gesprek met een aspirant huurder voor een tuin. Dan blijven er 

nog 2 halve en 1 hele tuin leeg. Onze wachtlijst is behoorlijk opgeschoond, we kunnen goed 

nieuwe aanmeldingen gebruiken. Mocht u mensen kennen die belangstelling hebben vragen 

wij jullie die met ons in contact te brengen. 

 

Algemeen werk 

In de Algemene Ledenvergadering zullen wij plannen bekend maken op welke wijze het 

algemeen werk wordt georganiseerd. We hebben de werkzaamheden, de planning en de 

frequentie van vorig jaar geëvalueerd en conclusies getrokken.  

Contacten 

Het bestuur is contact aan het leggen met de besturen van volkstuin complexen in Zederik 

en Leerdam, dit alles natuurlijk met het vooruitzicht op de fusie en het werkelijke 

samengaan van onze gemeenten in de nieuwe Gemeente Vijfheerenlanden. 

We wensen elkaar een goed en succesvol nieuw seizoen toe en hopen velen van jullie te 

ontmoeten op de a.s. algemene ledenvergadering. 

Het bestuur 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


