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Beste tuinders, 

 

Deze nieuwsbrief verschijnt al snel na de vorige nieuwsbrief om jullie te 

informeren over wat er is besproken op de Algemene Ledenvergadering van 

15 april jl. 

Er waren ongeveer 35 leden aanwezig in de bovenzaal van het Stedelijk 

Museum waar we een lange agenda hebben afgewerkt. De betrokkenheid was 

groot en er zijn belangrijke zaken besproken. Jaarverslag en financieel 

jaarverslag waren hamerstukken dankzij de goede voorbereiding zodat er 

genoeg tijd overbleef voor inhoudelijke zaken. De kascommissie is onder 

dankzegging gestopt en de penningmeester decharge verleend. Er hebben zich 

2 nieuwe leden voor de kascommissie beschikbaar gesteld, Lody Bollebakker en 

Wim Streng. 



Allereerst werd er door het bestuur nog eens op gewezen dat het verboden is 

op te paden te rijden en te parkeren. Alleen als er zware goederen vervoerd 

moeten worden mag je tot het eind van de 2 verharde paden rijden, daarna 

moet worden geparkeerd op het parkeerterrein. Dit wordt ook aangegeven 

door parkeer verbodsbordjes. 

Hans Evers heeft onder dankzegging voor zijn bestuurswerkzaamheden 

afscheid genomen, Ellen is herkozen als voorzitter. Het bestuur heeft Annerie 

Verploeg van tuin 29 voorgedragen in de plaats van Hans Evers, zij gaat ook de 

boekhouding van hem overnemen. De leden hebben haar unaniem verkozen 

zodat het bestuur weer op volle kracht de werkzaamheden kan voortzetten. 

Annerie welkom in het bestuur! 

Het bestuur heeft 2 wijzigingen van het huishoudelijk Reglement voorgesteld, 

een om uitsluitend te composteren op de eigen tuin met de kanttekening dat 

er naar een opslag van snoeihout wordt gezocht die dan enkele malen per jaar 

versnipperd kan worden ten behoeve van de tuinders. Er werd door enkele 

leden aan het bestuur verzocht om ook te onderzoeken of het mogelijk is niet 

composteerbaar groenafval centraal te verzamelen. Het bestuur zal die 

mogelijkheid onderzoeken. Wij verzoeken alle tuinders rekening te houden met 

het nieuwe composteerbeleid van de Vereniging.  

 

Ook was er een wijziging voorgesteld door het bestuur om geïmpregneerde 

palen, hout, geverfd of gebeitst hout niet te gebruiken in of op een afstand van 

1 meter van de sloot. 

Beide wijzigingen zijn door de leden aangenomen en zullen in het Huishoudelijk 

Reglement worden opgenomen. 

 

Hilko Hanswijk is door het bestuur om hulp en advies gevraagd met betrekking 

tot een stroomvoorziening. Hij heeft ons geïnformeerd en vragen beantwoord. 

Wij denken dat een stroomvoorziening met zonnepanelen het meest geschikt is 

voor onze doeleinden en ook aansluiten op onze visie. Er worden plannen 

uitgewerkt die dan aan een speciaal hiervoor te houden ledenvergadering 

worden voorgelegd. Er wordt een kleine bouwcommissie opgericht om de 

plannen voor te bereiden. 

 



 

 

Willem Groenendijk heeft ons verteld over de plannen om een insectentuin te 

realiseren op de plaats van de oude centrale composthoop. De bestaande 

compost wordt zoveel mogelijk op een plaats gewerkt om daar verder te 

composteren zonder nieuw materiaal toe te voegen. 

De ledenvergadering heeft gevraagd dit duidelijk kenbaar te maken met 

borden die duidelijk maken dat er GEEN compost meer mag worden gestort. 

Ook is gevraagd de draagkracht onder de leden te vergroten door elkaar aan te 

spreken en in de nieuwsbrieven aandacht te vragen voor het nieuwe 

compostbeleid. 

In de rondvraag is verzocht om in het Huishoudelijk Reglement op te nemen 

dat er geen honden los mogen lopen op het terrein en ook niet uitgelaten 

mogen worden op het terrein. Het lijkt vanzelfsprekend maar het blijkt dat dit 

toch niet voor alle leden duidelijk is.  In een komende ledenvergadering zal 

opname in het HHR aan de orde komen. Om 22.10 werd de vergadering 

besloten. 

 

Aktiviteitencommissie 

 

Workshop biologisch moestuinieren  
Het wordt zo langzamerhand traditie om aan het begin van het nieuwe 
tuinseizoen extra aandacht te besteden aan biologisch moestuinieren.  
Gebeurde dat in het verleden door mensen uit te nodigen, we noemen Anneke 
Scholte van “Naturentuin” en Janneke Tops van Velt en “De gezonde 
moestuin”, dit jaar hebben we dat in eigen beheer gedaan.  
In een prachtig filmpje, kijk eens op www.humisme.nl en dan naar “Alle kleine 
beestjes tellen”, werd weer eens heel duidelijk dat een gezonde bodem 
voorwaarde is voor een gezonde biologische moestuin.  
Hierna werden de tuinders verdeeld in drie groepen die ieder een minuut of 
twintig op drie verschillende tuinen welkom waren.  
Op elke tuin werd een ander onderwerp ter sprake gebracht. Zoals een 
deelnemende tuinder opmerkte: “Heel leerzaam, interessant en inspirerend.”  
We sloten af met een vragenrondje en het uitdelen van een map met alle 
benodigde informatie om biologisch te kunnen moestuinieren.  



Een mooie middag, waarin veel werd uitgewisseld, tuinders nader kennis 
maakten met elkaar en afspraken maakten om ook in de toekomst van elkaar 
te kunnen leren.  
En voor volgend jaar?  
Heb je tips of suggesties, laat het ons weten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in 2019  
Na twee geslaagde activiteiten in dit jaar, de nieuwjaarsbijeenkomst op 19 
januari en de workshop biologisch moestuinieren op 13 april, zijn er in elk geval 
nog twee datums van belang.  
Op zaterdag 22 juni van 13.00-16.00 uur houden we weer onze jaarlijkse 
“Open tuinendag”.  
Belangstellenden zijn welkom op de tuin van tuinders die zich hiervoor hebben 
aangemeld.  



Vorig jaar hadden we prachtig weer en hebben we meer dan 80 bezoekers 
mogen ontvangen die op meer dan 25 tuinen welkom waren.  
Na hun bezoek hebben zich toen verschillende nieuwe tuinders gemeld met 
belangstelling voor een moestuin. Heel mooi!  
Meer informatie over organisatie en aanmelding van deze dag sturen we jullie 
in de vierde week van mei.  
We hopen dat weer heel veel tuinders meedoen.  
Heb je nu al vragen? Stel ze even via volkstuinvereniging@gmail.com.  
Op zaterdag 24 augustus van 16.30 tot 19.00 uur organiseren we weer ons 
moestuinfeest. We hopen dat dit net zo grandioos wordt als dat van vorig jaar, 
toen meer dan 70 tuinders elkaar hebben ontmoet onder het genot van een 
hapje en een drankje en….ook weer prachtig weer!  
Over het tuinfeest krijg je eind juli meer informatie. 

 

Het beloofd een prachtig paasweekeind te worden, veel van jullie zullen 

ongetwijfeld naar de tuin komen. 

 

Fijne zonnige paasdagen!  

Het bestuur 

 

 

 

 

Goed advies, neem de fiets. Met dit soort dagen is het parkeerterrein aan de 

Panoven al snel te klein en overvol! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


