
  
 

Nieuwsbrief oktober 2022 
Beste allen,  
  
Wat zullen er de nodige zweetdruppels gevloeid zijn tijdens het tuinieren in de 
afgelopen zomer. We hebben een prachtige voorjaar, een warme en zeer droge zomer 
gehad. Voor veel planten was het te heet en te droog, maar de tomaten 
hebben een super-oogst gegeven.  De natuur bepaalt en de mens zal 
zich hieraan moeten aanpassen.  
 
 
Het bestuur wil een aantal zaken onder uw aandacht brengen. 
 

• Opzegging huren van een perceel. 
In de loop van een  jaar kunnen mensen enthousiast worden voor het beheren van een eigen 
volkstuin. Het bestuur krijgt dan aanvragen of er een perceel vrij is of vrij komt. Op dit 
moment is er een kleine wachtlijst van belangstellenden voor de huur van een 
volkstuinperceel. 
Er zijn huurders die mondeling hebben medegedeeld dat ze zullen stoppen met hun 
volkstuin. Het is de bedoeling dat dit officieel gemeld wordt d.m.v. schriftelijke opzegging. Op 
de website vul je vóór 1 november a.s. het opzegformulier in en mailt het naar de secretaris 
van de vereniging Mevr. J. Kuipers.  
E-mailadres:Janneke.kuipers@hotmail.com 
 

• Tuinschouwen in augustus 
Twee keer per jaar worden alle volkstuinen door het bestuur geschouwd.  
Eind augustus heeft deze schouw plaatsgevonden. In veel tuinen groeien en 
bloeien de planten volop en is te zien dat, ieder op zijn eigen  manier, werkt, 
verzorgt en oogst.   
Bij een aantal tuinen is echter achterstallig onderhoud geconstateerd. De 
huurders van deze tuinen hebben hierover een berichtje ontvangen, want we 
willen voorkomen dat er overlast ontstaat van elkaars tuinen.  
 

• Watervoorziening op complex De Bliksem 
Op complex De Bliksem staan acht waterpompen. Voor sommige tuinders dichtbij anderen 
moeten een eindje lopen voor gietwater. De afgelopen droge zomer kostte dat 
zweetdruppels. Van enkele tuinders kregen we de vraag of het mogelijk is om een algehele 
watervoorziening op het complex te realiseren. Dat is moeilijk. Het slaan, spuiten of boren 
van een z.g. puntstuk om water op te pompen is niet toegestaan. Voor het verpompen van 
water heb je naast een pomp aandrijving van de pomp nodig. Een benzinemotor of 
elektromotor. Een benzinemotor is niet wenselijk vanwege het omgevingslawaai. Voor een 
elektromotor heb je stroom nodig. Een opslagvat op de tuin en dat met de hand volpompen 
via een slangensysteem van een pomp naar de opslag zou kunnen. Maar het valt niet mee 
om voldoende druk op te bouwen om het water te laten stromen. Wie heeft wel een goed 
idee, of blijven we maar gewoon met onze gieter “naar de pomp lopen”.  
 
 



  
 

• Gras- en snoeiafval gedumpt. 
Aan het eind van het pad tussen de tuinnummers  B50 en B46 (tuincomplex De Bliksem) is 
een enorme berg gras- en snoeiafval gedumpt. We hebben de indruk dat het geen afval is, 
afkomstig van ons tuincomplex. Het is te gek voor woorden dat het volkstuincomplex als 
afvaldumpplaats gebruikt wordt. Het bestuur hoopt dat iemand hier iets meer van weet en 
bereid is dit te melden zodat we contact kunnen opnemen met de veroorzaker over het 
opruimen hiervan. Mocht je hierover meer informatie hebben, meldt het dan s.v.p. bij een van 
de bestuursleden. Ook in de bosrand nabij tuin 21 ligt een hoop afval. De daders daarvan 
zijn bekend en aangesproken. Het zal duidelijk zijn dat afval op de tuinen moet blijven en niet 
zomaar ergens gedumpt  kan worden. 
 

. 
 

De ilegaal gedumpte hoop snoeiafval  
 

• Jaarvergadering/ ledenvergadering..   
Op 15 maart  2023 is het de bedoeling de algemene ledenvergadering plaats te laten 
vinden in Plein 5. Ruim voor deze datum krijgt u de bescheiden voor deze 
ledenvergadering. 
 

• Vrije tuinen 
Zoals elk jaar stoppen er een aantal tuinders om diverse redenen. We hebben een 
wachtlijst met gegadigden die we straks allemaal een nieuwe tuin kunnen aanbieden. 
Daarnaast zijn er op complex De Bliksem nog enkele tuinen beschikbaar om uit te 
geven. Weet u nog iemand die wil gaan tuinieren?  
 
Tuinieren is gezond daarom is onze slogan: Spit je fit en eet gezond. 
 
Het bestuur 


