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Beste tuinders, 

 

De laatste nieuwbrief van dit jaar alweer, een jaar waarin veel veranderingen 

hebben plaatsgevonden op het complex Panoven. 
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Insectentuin 

Door de inzet van enthousiaste vrijwilligers is de composthoop verwijderd en is 

op die plek de insectentuin gerealiseerd. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren 

maar gezien de weersomstandigheden van de laatste 2 maanden moet dit nog 

even wachten. Wel zijn er veel biologische planten en bollen de grond in 

gegaan dus het voorjaar belooft wat. 

 

 Jubileum 

 

                                          

 

Volgend jaar bestaat de Volkstuinvereniging 15 jaar als zelfstandige 

vereniging en dit lustrum willen we graag vieren. Het plan is om dit te 

laten samenvallen met de opening van de insectentuin waarvoor ook 

de fondsen worden uitgenodigd die hieraan financieel hebben 

bijgedragen. In totaal hebben we 4000 euro gekregen voor de 

realisatie van de insectentuin. 

 

 

Beheer 

De beheers groep heeft een plan gemaakt om systematisch te 

snoeien en zoals jullie kunnen zien heeft Willem Groenendijk en Cor 

al heel veel hout gesnoeid dat klaar ligt om tot snippers te worden 

gehakseld. We gaan ook hiermee de al bestaande takkenrails 

verbeteren en uitbreiden. Ook dit jaar wordt er weer planmatig 

gemaaid. Vooral de slootkanten worden behoedzaam met de zeis 



gemaaid. Naast Joop Beijen heeft ook Willem Groenendijk zich de 

techniek van het zeisen eigen gemaakt, dit alles om zoveel mogelijk 

flora en fauna te beschermen. De proeven met de gedeeltes waar we 

dit afgelopen jaar hebben uitgeprobeerd gaven spectaculaire 

uitkomsten zodat we hiermee verder gaan.  

 

  

Activiteiten commissie 

De activiteiten commissie organiseert op zaterdag 18 januari een 

nieuwjaarsborrel waarvoor jullie allen al per mail zijn uitgenodigd. 

 
 

 
 
 
 

Wij hopen velen van jullie daar te ontmoeten, om het glas te heffen 
op een mooi tuinseizoen in 2020. Zaterdag 18 januari van 16:00 tot 
17:30 zijn jullie van harte welkom in en rond het clubhuis. Zet deze 
datum vast in je agenda.  
Opgeven kan via onderstaande mail, of een telefoontje naar Tineke 
of Ellen.  
Mocht je interesse hebben mee te werken, zijn we daar natuurlijk blij 

mee, en kan je ook een mailtje sturen, of even bellen. emailadres: 

volkstuinverenigingvianen@gmail.com, of een telefoontje naar 

Tineke van Beijnum, tel. 0644582055, of Ellen Hansen, tel. 

0611028482 



 

 

                                           

 

Vertrokken  

Jos Bouma, tuin 68, Fred van Dijk tuin en Henk Knol tuin 77 stoppen 

na jaren lang met plezier tuinieren binnen onze vereniging. Jos 

Bouma is jarenlang voorzitter geweest van de vereniging en heeft 

veel in gang gezet. Henk Knol is bestuurslid geweest in een wat 

verder verleden. Fred van Dijk heeft tot onze grote vreugde 

toegezegd ook in de toekomst bereid te blijven hand en spandiensten 

te blijven doen. 

Afgelopen zomer heeft Fred weer snel en vakkundig reparaties 

verricht aan waterpompen en het hek en zich redelijk onmisbaar 

gemaakt. 

 

Als bestuur moeten wij vaak een beroep doen op een klein 

aantal mensen om technische reparaties uit te voeren. 

 

 

Evelyne Scheffer is vertrokken van tuin 18, Ifan van Amerongen van 

tuin 54 en Brenda van den Oudenrijn van tuin 49.  

 



                                   

 

Met ingang van heden heten we mevr. Tjoen Moi op tuin 77 en de 

familie Otker op tuin 18 heel hartelijk welkom en wensen hen veel 

succes en tuinplezier! 

 

Wij hebben gelukkig een behoorlijke wachtlijst en zijn druk bezig 

mensen uit te nodigen voor verdere kennismaking en overleg welke 

tuinen direct kunnen worden verhuurd.  

Dit hangt natuurlijk ook samen met de staat van onderhoud waarin 

de tuinen worden achtergelaten.  

Hoewel de statuten en reglementen daarin duidelijk zijn en de tuinen 

“zwart” moeten worden achtergelaten is er altijd een 

schemergebied. Vaak is er overleg nodig omdat er zaken zijn die 

overgenomen kunnen worden, zowel vastgoed als levende zaken als 

bomen of beplanting. 

Dit maakt wel dat het bestuur onevenredig veel tijd moet besteden 

aan de overdracht van de tuinen aan nieuwe huurders. 

We willen als bestuur nog eens benadrukken dat ieder lid zich 

verplicht heeft aan de statuten. Voor alle duidelijkheid hebben we op 

de nieuwe inschrijfformulieren nog eens expliciet vermeld hoe de 

tuinen moeten achtergelaten worden bij beëindiging van het 

lidmaatschap. 

 

 

 



Wensen voor de toekomst 

De bestaande wensen  voor het opwekken van stroom via 

zonnepanelen, een behoorlijke sanitaire voorziening en verbeterde 

toegang blijven bestaan. Achter de schermen zijn vrijwilligers bezig 

zaken uit te zoeken en voor te bereiden, dit alles naast werk, gezin en 

eigen tuin.  

Het overleg met de Gemeente is de afgelopen 2 jaar door de fusie 

wat in het slob geraakt. Wij hopen met het aantreden van een nieuw 

college en burgemeester de voortgang van de besprekingen te 

intensiveren. 

In afgelopen jaar zijn onder ons leden getroffen door verlies van 

familie, verdriet of  ziekte. Wij wensen speciaal hen een goed 

nieuwjaar toe 

                                   

Het bestuur wenst jullie allemaal heel mooie kerstdagen toe en een 

ontspannen periode tussen de feestdagen door. 

 

Als het bij jullie net zo gaat als bij jullie voorzitter worden die dagen 

gebruikt om plannen te maken voor het volgende tuinseizoen mede 

door de net verschenen nieuwe zaadgidsen en wordt er een keuze 

gemaakt welke groenten en bloemen ik het volgend seizoen op mijn 

tuin wil zien staan. 

Voor het komende jaar wens het bestuur jullie voor alles gezondheid 

toe en een vruchtbaar tuinseizoen.  

 

 Het bestuur                                                                         



 

 


