Voorwoord van onze voorzitter
Wat een tuinjaar hebben we gehad in 2018. Veel te droog en veel te warm en
iedereen maar klagen, wat overigens niets hielp. Maar ondanks deze weerhandicap hebben we uiteindelijk heel veel kunnen oogsten en hebben de bijen
voor een record opbrengst honing gezorgd, dit niet altijd tot genoegen van de
imkers die daardoor ook overuren maakten. Dus ook nu weer ondanks alle
hoogte- en dieptepunten met het weer is het allemaal weer goed gekomen.
Terugkijkend kunnen we zien dat we met opnieuw met veel inzet van onze
vrijwilligers onze tuinenparken weer redelijk op orde hebben al kan het altijd
beter volgens onze vaste mopperaars.
De klusgroep heeft een groot aandeel gehad in het onderhoud, de groengroep
met het onderhoud van onze groenelementen op de Wiers, vlindertuin, bijentuin
en de bloementuin naast de parkeerplaats.
Ook op de reguliere klusochtenden zijn onder leiding van hoofd klusgroep Reinier
weer veel opruimklussen gerealiseerd zoals oude huisjes en kasjes slopen en
afvoeren, bomen zagen en takken afvoeren waardoor we opnieuw met trots
kunnen kijken hoe de tuinen er nu in 2019 bij liggen.
Onlangs is op de klusochtend de oude bijenstal omgetoverd tot een educatieve
ruimte waar we diverse activiteiten kunnen organiseren voor onze eigen club,
schoolklassen en groepen kunnen ontvangen die wat willen leren over hoe je
groenten verbouwt en wat bijen daarin betekenen. Uit het budget van ”NL Doet”
hebben we een paar mooie banken kunnen aanschaffen die het geheel afmaken.
Locatie is naast de vlindertuin, ga maar eens een kijkje nemen en verbaas je.
Ries heeft het voor dit jaar opnieuw voor elkaar om voldoende vrijwilligers te
organiseren zodat de winkel, service voor onze leden, weer volledig kan worden
bemand. Vind je het leuk om hier ook je steentje aan bij te dragen, Ries
ontvangt je met open armen.
De koffie-ochtenden op de woensdagen waren deze winter opnieuw een
doorslaand succes met hoogtepunten van wel 15 deelnemers. Peter heeft de hele
winter voor de warmte en koffie gezorgd en nu nemen de dames het koffie
zetten weer over en de kachel kan hopelijk uitblijven.
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Ook hebben we weer een aantal nieuwe leden mogen begroeten en de
aanmeldingen lopen op dit moment nog gewoon door. Het ziet er naar uit dat we
het natuurlijk verloop prima opvangen en dat er zelfs groei is mede door het
mooie initiatief van de tuinen met huisjes die heel snel allemaal verhuurd zijn.
Ook een pracht klus van onze vrijwilligers.
Net als vorig jaar blijft het zorgelijk dat de bestuurstaken nog steeds maar door
een paar mensen worden ingevuld. Het huidige bestuur wordt hierdoor te zwaar
belast wat ten koste gaat van nieuwe initiatieven en creativiteit.
Zaken die binnenkort prioriteit moeten hebben zijn bijvoorbeeld de voortgang
van voorbereidingen voor een nieuwe schuilhut, het organiseren van ons 50-jarig
jubileum. Denk eens na over welke kwaliteiten jij beschikt, beroepshalve of
privé, waarmee je een bijdrage kunt leveren aan onze vereniging.
In mei gaan we weer de jaarlijkse schouw houden en daar zoeken we nog
vrijwilligers voor, je kunt je opgeven bij het bestuur of op de jaarvergadering.
Het is de verantwoordelijkheid van ons allen om de tuinenparken netjes te
houden.
Hopelijk tot a.s. donderdag.
Hans de Vos
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Jaarverslag 2018 winkel
Afscheid van oude winkelcommissieleden
Afgelopen jaar hebben we als winkelcommissie afscheid genomen van Corrie en
Margrit. De dames zijn geruime tijd inzetbaar geweest voor de vereniging en
hebben dit al die tijd met veel plezier gedaan. De vereniging wil deze dames dan
ook hartelijk danken voor hun inzet van de afgelopen jaren.
Aankondiging nieuwe winkelcommissieleden
Waar de ene stopt als vrijwilliger volgt een ander tuinlid deze (gelukkig) weer op
met als gevolg dat we inmiddels weer een volledige bezetting hebben van nieuwe
winkelcommissieleden, te weten Antoinette Groenenwegen, Hans Waqué,
Marchano Cooyman en K.P. Rook.
Inmiddels is er ook een prettige samenwerking ontstaan met Wil van Eijndthoven
die buiten de winkeltijden om de verkoop doet van de potgrond, compost en
zand.
Opening winkelseizoen 2019
Ondertussen hebben we de verkoop van de zaden en de aardappelen al weer
achter de rug en zijn we op 23 maart gestart en de laatste dag is 15 juni. Het
complete overzicht van de openingstijden van de winkel zal nog bekend worden
gemaakt op de daarvoor bestemde plekken.
Wij hopen dat je weer met veel plezier de winkel zal komen bezoeken om
plantjes te kopen of om gewoon een praatje te maken.
Ries van Maanen

Jaarverslag 2018 klusploeg
Ook in 2018 is de klusploeg weer druk geweest met het onderhoud van het
tuinenpark. Naast de ‘ dagelijkse’ werkzaamheden zoals maaien, frezen,
verwijderen en afvoeren van oude tuinhuisjes en kassen, hebben we in 2018 ook
een aantal projecten gerealiseerd die een bijdrage hebben geleverd aan een
mooier en beter tuinenpark:


de bouw van een tweetal bruggen over de middensloot, waardoor delen
van het tuinenpark beter en sneller bereikbaar zijn geworden;



het inrichten van een drietal tuinen, bij wijze van proef heeft de klusploeg
deze tuinen ingericht met een pad en een huisje;



uitdiepen van bestaande sloten en het uitgraven van een nieuwe sloot.
Hierdoor kunnen er weer tuinen aan een sloot worden aangelegd.
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De klusochtenden worden ook door de klusploeg (Reinier) gecoördineerd. Ook op
deze ochtenden is met inzet van de leden weer veel werk verzet om het
tuinenpark op orde te houden.
Kortom: een jaar waarin er veel werk is verzet om het tuinenpark te
onderhouden en te verbeteren!
Xander van Riele
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