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Vogels met honger
Nu de winter er weer aan komt is het belangrijk dat we onze vogels op de tuin niet vergeten, vogels die we nu bijvoeren op de tuin ,
helpen ons in het voorjaar door rupsen , insecten enz voor ons te vangen en mooie win
win situatie. Dus help de vogels op de tuin
met een vetbol, pinda,s . vogelvoer maar ook
met een nestkast , en dit voorjaar helpen de
vogels u.
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Van de Voorzitter

Overleden

Wanneer ik dit stukje schrijf is net de eerste najaarsstorm achter de rug.

Afgelopen periode is ons lid dhr. H Everse plotseling overleden. De
heer Everse tuinierde op tuin 42.
Namens leden en bestuur hebben we ons medeleven betuigd aan zijn
partner en de kinderen.

Gelukkig geen schade op de tuin. In deze laatste nieuwsbrief van 2011
wil ik vast even terugkijken naar het voorbije jaar: 2011, een jaar waarin
weer heel veel gebeurd is op ons volkstuincomplex. Waarschijnlijk zal
iedereen bij het maken van plannen voor het komend tuinseizoen en bij
het invullen van de bestellijst voor zaai- en plantmateriaal ook even

Plotseling kwam het bericht dat Nico Dullemans overleden was. We
gedenken hem als een hulpvaardig lid van onze vereniging en daar
zullen ook velen hem missen.
Namens leden en bestuur hebben we aan zijn vrouw en kinderen ons
medeleven betuigd.

nadenken of die speciale groente of bijzondere bloem echt heeft opgeleverd wat er werd beloofd. Niet? Jammer dan, maar zo heb ik eigenlijk
ieder jaar wel iets dat toch niet zo wil groeien als ik dit wil, en aan de
andere kant zijn er ook altijd weer verrassingen. Mijn besluit staat vast:
Ook komend jaar ga ik weer wat nieuws proberen.
Terugkijkend herinner ik mij ook die ontzettend warme zaterdag in
september toen we onze open dag hadden met aansluitend de BBQ.
Staat ons weer een warme zomer te wachten? Weer zo’n droge periode

Bedankt,
Namens mijn Schoonmoeder:
Hartelijke Dank voor alle Kaarten , belangstelling en goede woorden
en met name F. Wijnakker voor het mooie gedicht, na het plotselinge
overleden van Nico Dullemans.
Nogmaals het heeft haar goed gedaan zoveel mensen van de tuin te
zien en zoveel blijken van medeleven te hebben ontvangen.
De Tuin was zijn Lust en zijn Leven, het was met recht zijn Levenslust.
Fam. Dullemans ,Eddy Heerschop.

aan het eind van het voorjaar of juist een natte zomer? Niemand die dit
met zekerheid kan voorspellen al zijn er natuurlijk wel een aantal
‘deskundigen’ die menen te kunnen aangeven hoe het weer in 2012
wordt.
Op dit moment is iedereen druk bezig met het winterklaar maken van
de tuin. Sommige zijn hier al mee klaar. Het afvoeren allerlei rommel,
het leeghalen van de composthoop (of gewoon heel makkelijk compost
via de tuinwinkel halen), het spitten van de tuin en toch ook al een

Mutaties
Nieuwe leden:
Ch. Pil, D. Stroo en K. de Visser.
Op de wachtlijst geplaatst geen lid:
H. Drenth en Mevr. Filipovic.
Leden die een tuin kregen:
N. Hoefkens tuin 132, H. v d Kuijl tuin 216B, M. Eckhardt tuin 121,
J. Wind tuin 181A , R. Pearson tuin 172 en D. Stroo tuin 60.

beetje rekening houden met het komend tuinjaar door de dahliaknollen
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Let op:

te drogen en vorstvrij te bewaren of een begin te maken met snoeien van

De zaadlijsten en lijsten t.b.v. de tuinwinkel moeten voor

fruitbomen en struiken. Wie nog peterselie of selderij heeft staan kan

07-01-2012 worden in geleverd bij de tuinwinkel of in de

natuurlijk een stuk hiervan in een grote bloempot mee naar huis nemen.

brievenbus van het Tuinhuis.

Handig om toch ook in de winter wat vers groen te hebben.

Verder willen we iedereen er aan herinneren dat Compost,
Houtsnippers en Mest bij de tuinwinkel moeten worden
afgerekend, u kunt ook het verschuldigde bedrag in een
envelop in de brievenbus van het tuinhuis deponeren.
Prijzen per kruiwagen staan op de hekken bij de mest /

Als vereniging zelf zijn we hier ook druk mee bezig. Delen van de
buitengroenstrook worden aangepakt door het teveel aan bramen weg
te snoeien en te verhakselen. Op deze manier komt er ruimte om zgn.
‘bosplantsoen’ aan te planten, een variatie aan struiken waarbij we de
nadruk leggen op bladhoudende soorten, zodat de tuinen langs de
groenstrook lekker beschut komen te liggen. Zoiets zal natuurlijk niet

compost plaats.
De plaats voor de kruiwagens is opnieuw betegeld en verder zijn er een aantal nieuwe kruiwagens neer gezet, laten
we er met zijn alle op een juiste manier mee om gaan dan
hebben we er allemaal plezier van.
Het gebruik van de gestorte compost op onze tuinen is
een goede zaak, de compost voldoet aan alle wettelijke ei-

meteen dicht zijn gegroeid, maar dat duurt echt niet lang. Groot voordeel zal in ieder geval zijn dat de groenstrook beter te onderhouden zal
zijn.
U heeft ze vast ook al rond zien rijden: van die mooie, geel met zwart
geschilderde kruiwagens. Ons ‘oude’ kruiwagenpark was aan vervanging toe, dus is een aantal nieuwe kruiwagens aangeschaft die eerst
keurig herkenbaar in de verf worden gezet alvorens ze in gebruik te

sen en een analyse van de compost hangt in het medede-

nemen.

lingen bord aan het tuinhuis.

Elders in deze nieuwsbrief ziet u vast wat data voor 2012: de nieuwjaars-

Op 07 Januari van 2012 wordt er wederom een Nieuwjaars

receptie en de ledenvergadering. Ook komend voorjaar willen we voor u

receptie georganiseerd en het bestuur wil dan ook ieder-

weer activiteiten verzorgen op ongeveer dezelfde wijze als afgelopen

een van Harte uitnodigen om hier aan deel te

jaar. Via email en nieuwsbrief stellen we u daar dan tijdig van op de

nemen.Plaats : Tuinhuis Tijd: 10.30 tot 14.00 uur

hoogte.

Jaarlijkse ledenvergadering is gepland op 20 maart 2012 in

Namens mijn medebestuursleden wens ik iedereen fijn kerstdagen, een

een zaal bij Ter Reede. Neem de datum al op in u agenda.

rustige jaarwisseling en hoop ik u weer te treffen op zaterdag 7 januari.
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Hakselaar.

Uitstraling Levenslust.

Afgelopen najaar is door de vereniging een hakselaar aangeschaft.

Beste Tuinders,

Deze wordt gebruikt om het snoeihout uit de groenstroken te ver-

De laatste paar zaterdagen is er door de werkploegen veel werk ver-

snipperen. Omdat deze hakselaar uiteraard niet elke week in ge-

zet in het opruimen van het complex aan de zijde Jacoba van Beije-

bruik is t.b.v. de vereniging heeft het bestuur gemeend om deze

renlaan en de houtwal.

versnipperaar ook ter beschikking te stellen aan de leden. Dit kan op

Nu de bladeren van de bomen zijn en struiken kaal kwam er veel

de volgende manier:Indien u uw snoeiafval wilt versnipperen met

afval te voorschijn in de Houtwal,

gebruikmaking van deze hakselaar kunt u dit opgeven aan de leden

Afval wat NIET in een houtwal hoort zoals: volle vuilniszakken, gaas,

van de onderhoudsploeg t.w. Peter Willeboordse, Eddy Heerschop

cd’s, plastic, ijzer enz. enz.

en Dick Ouwerling. Ook kunt u zich per e-mail aanmelden via de

Het is niet de bedoeling dat Leden zelf de Houtwal gaan vullen met

website van onze vereniging: www.volkstuinlevenslust.nl. Eveneens

snoeihout of afval.

is het mogelijk om u in de winkel hiervoor op te geven. De hakselaar

Dit komt de uitstraling van ons complex niet ten goede.

zal beschikbaar zijn op zaterdag. Het snoeihout kunt u dan aanleve-

Als u afval heeft voor het dan af, neem het mee maar stort het niet

ren op de parkeerplaats waar een lid van de onderhoudscommissie

in de groenstroken of houtwal, nu hebben tuinders afval moeten

aanwezig is om samen met u uw snoeihout te versnipperen. De snip-

opruimen van anderen en er is fijner werk te doen op zaterdagmor-

pers kunt u weer mee terug nemen naar uw tuin indien u dit wenst.

gen.

Voor de goede orde: het versnipperen van takken van coniferen is

Aarzel niet en durf elkaar aan te spreken als er dingen in groenstro-

niet mogelijk. Omdat de aanschaf en het gebruik van deze machine

ken gaan die daar niet horen.

uiteraard ook wat kost, hebben we een bedrag vastgesteld van €

We zijn nu druk bezig met de groenstrook aan de zijde van Wild-

1,00 per 10 minuten. Dit kunt u ter plekke voldoen. Wij denken door

baan op te ruimen, help ons en neem u eigen afval mee.

op deze manier het materiaal van uw vereniging ter beschikking te
stellen het voor u makkelijker is om uw snoeihout te verwerken. U

Commissie Onderhoud.

hoeft er nu immers niet mee naar de milieustraat. Spaart toch weer
wat moeite en benzinegeld.
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