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Beste tuinders,

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit jaar, een bijzonder jaar vanwege het
extreme klimaat, de lange hete droge zomer.
Voor enkele tuinders onder ons was het ook in persoonlijk opzicht een
bewogen jaar waarin afscheid moest worden genomen van een geliefde of als
aan het tuinieren op ons volkstuincomplex een eind kwam door lichamelijke
beperkingen of persoonlijke omstandigheden.

Bestuur
In bestuurlijk opzicht was er veel werk aan de winkel al heeft dat tot op heden
niet in alle opzichten tot het gewenste resultaat geleid. Uitgaande van een
positieve blik betekent dat er in 2019 nog voldoende werk is voor ons allen
binnen de vereniging.
Voor alle vrijwillige medewerking van onze leden in welke vorm dan ook is het
bestuur jullie dankbaar. Zonder deze medewerking zou het niet mogelijk zijn
onze tuinen te beheren.

Composthoop
Het bestuur is van plan nog dit winterseizoen de centrale composthoop te
verwijderen. Dit kan omdat in de ALV van dit jaar is afgesproken uitsluitend te
gaan composteren op de eigen tuin. Door middel van informatie en overdracht
van kennis hoe dit goed te doen hopen we met elkaar tot een betere
bewerking van de grond te komen op de eigen tuinen en meteen een jaren lang
bestaand en kostbaar probleem van de bergen compost te beheersen.
Wij zijn er ons van bewust dat er altijd een mogelijkheid moet zijn restafval dat
niet composteerbaar is in te zamelen en zijn druk bezig hiervoor de
mogelijkheden te onderzoeken en te laten uitvoeren.
Het zal altijd noodzakelijk blijven afval mee te nemen om het thuis in de
container te doen. De vereniging en ook het bestuur dringt er bij de leden op
aan deze verantwoordelijkheid op zich te nemen, huishoudelijk afval hoort
niet bij het compost!
Wij hebben de afgelopen jaren al veel aandacht besteed aan het composteren
d.m.v. workshops en lezingen, mocht u desondanks vragen hebben kunt u
uiteraard bij het bestuur terecht voor informatie en advies. Heel veel tuinders
composteren al jaren op de eigen tuin en profiteren daardoor van goede en
gratis compost.

Nieuwjaars bijeenkomst

In tegenstelling tot eerdere berichten organiseert het bestuur een
nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdag 19 januari 2019. Wij hopen velen van jullie
daar te ontmoeten om het glas te heffen op een goed seizoen 2019.
Na inventarisatie bleken er weinig aanmeldingen te zijn voor zaterdag 12
januari en bleek het lastig om voldoende mensen te vinden om het te
organiseren.
U ontvangt nog een uitnodiging per mail maar noteert u vast de datum.
Zaterdag 19 januari van 16 tot 17.30. Van harte welkom in en rond het
clubhuis. Mocht je interesse hebben mee te werken, stuur een berichtje naar
het emailadres: volkstuinverenigingvianen@gmail.com of een telefoontje naar
Tineke van Beijnum, tel. 0644582055 of Ellen Hansen, tel. 0611028482.

Het bestuur wenst jullie allen

