Geachte medetuinders,
Voor u ligt de nieuwsbrief. In deze en volgende nieuwsbrieven vindt u informatie over het
volkstuinencomplex, mededelingen van het bestuur en andere zaken die voor de leden van belang
zijn.
In voorkomende gevallen zal deze wijze van informatieverstrekking niet kunnen volstaan. Hierbij
denken we bijvoorbeeld aan een plaag of een andere calamiteit die acuut onder de aandacht
gebracht behoort te worden. Het is voor het bestuur ondoenlijk om iedereen persoonlijk te
benaderen binnen afzienbare tijd. Vandaar dat het bestuur van oordeel is dat het informatiebord,
hangend naast de ingang van het clubhuis, de ideale plek is om dringende zaken aan de leden
kenbaar te maken. Ook wordt er gewerkt aan een informatiebord bij de kleine parkeerplaats.
Wat kunt u verder verwachten in deze nieuwsbrief? Allereerst komt de nieuwe voorzitter aan het
woord. Daarna zal de nieuwe secretaris zich introduceren. Ook is de EAV weer benaderd voor
stageplekken voor jongeren die een maatschappelijke stage willen lopen. Een oproep en Informatie
over eventuele begeleiding van deze jongens vindt u elders in deze nieuwsbrief. Verder zijn er nog tal
van vacatures binnen de vereniging die vacant zijn. Ook hiervoor vragen wij uw aandacht. Ook de
tuintoko, nieuwe stijl, ontbreekt niet in deze nieuwsbrief. Verder heeft er een (oriënterend) gesprek
plaatsgevonden met de wijkagent. Een zeer beknopt verslagje van dit gesprek kunt u verderop
aantreffen. Een nieuw tuinseizoen betekent ook opruimen van afval van vorig jaar en eventueel
nieuw op te richten opstallen. Informatie over beide onderwerpen vindt u in de staart van deze
eerste nieuwsbrief van 2012.

Introductie nieuwe voorzitter
Voordat ik mezelf introduceer wil ik eerst de afgetreden voorzitter en secretaris bedanken voor hun
jarenlange, belangeloze inzet voor de EAV. Bij deze bedankt!
Alvorens allerlei praktische zaken onder de aandacht te brengen, zal ik na enkele
bestuurswisselingen, eerst mijzelf even heel kort introduceren en uitgebreider aangeven waarom ik
voorzitter wilde worden.
Mijn naam is Richard Kellij en ben 37 jaar. Samen met mijn vriendin Marit Limburg proberen wij tuin,
met tuinnummer 78A, te onderhouden.
Na wat gepruts met sla e.d. in bakken op ons balkon op het Noorden, hebben we gezamenlijk
besloten eens rond te kijken voor een volkstuin. Ik vind het leuk om een tuin geheel naar onze eigen
smaak in te richten. Marit is de betere onkruidwieder van ons twee. Voor ons biedt de tuin een plek
om te relaxen en wat kleur op te doen. Van nature ben ik nogal onrustig en kan slecht stilzitten.
Daarom scharrel ik graag wat rond in onze tuin en vind ik het leuk om te informeren waarom ‘het
gras bij de buren groener is dan bij ons’. Al met al hebben wij er vooralsnog geen seconde spijt van
dat wij aan een tuin begonnen zijn.
Reden voorzitterschap
Een tuin vorm geven, beplanten en onderhouden is één ding. Een ander ding is het voorzitterschap.
Om van een stuk, zwarte grond een tuin te maken heb ik in het begin behoorlijk wat werk moeten
verzetten. Daarom was ik in het begin van ons lidmaatschap veel aanwezig op de tuin. Om
tussendoor eens even uit te rusten en adviezen te vragen, sprak ik vaak met medetuinders.
Al snel kreeg ik destijds het idee dat niet alles op rolletjes liep. Uiteraard bestaat er geen vereniging
die volledig vrij van probleempjes is.
Ik kreeg het idee dat de afstand tussen het bestuur en de leden groot was. Daar bedoel ik
mee dat bestuursleden niet eenvoudig en effectief te benaderen waren om problemen aan de kaak
te stellen.
‘Als je denkt dat je iets beter kan, moet je het zelf doen’, is een gezegde waar ik me in kan
vinden. Vandaar dat ik gemeend heb mij beschikbaar te moeten stellen voor het voorzitterschap.
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Ik ga nu echt niet beweren dat onder mijn voorzitterschap onze vereniging de enige vereniging wordt
die geheel vrij van problemen is. Maar proberen kan ik het allicht.
Heden en toekomst EAV
Wat ik wil, is naar de toekomst kijken. De EAV is een levendige vereniging waarin veel mensen plezier
beleven aan hun tuin. Dat het een hobby is in ontwikkeling blijkt wel uit leesbladen, de interesse voor
gezonder voedsel en discussies op het hoogste niveau over duurzame grondbenutting . Een andere
indicatie daarvoor is onze wachtlijst. Kortom: tuinieren is in!
Daarom wil ik zo veel mogelijk werken aan een vereniging die nog meer gaat bloeien. Mijn
voornemen kan nog zo optimistisch, vooruitstrevend en nobel zijn maar zonder leden sta ook ik er
alleen voor. Ik hoop daarom dat u mijn zienswijze deelt en enthousiast geworden bent om mee te
werken aan een betere vereniging!
Om tot een beter vereniging te geraken heb ik voor mezelf enkele doelstellingen en
uitgangspunten in gedachten. Een van die doelstellingen is een betere communicatie naar de leden
toe. U vormt een onderdeel van de vereniging en u heeft er recht op om te weten wat er zich in en
om de vereniging afspeelt. Door een betere communicatie hoop ik dat de kloof tussen bestuur en
leden wegebt. Ik gebruik het werkwoord ‘wegebben’ omdat ik wel weet dat vertrouwen iets is dat
moet groeien.
Verder probeer ik er een hechtere club van te maken. Volgens mij moet onze
gemeenschappelijke hobby ons toch nader tot elkaar kunnen brengen.
Bij deze intenties wil ik enkele uitgangspunten hanteren. Het belangrijkste uitgangspunt is
wel dat het verenigingsbelang voorop staat. Ik ben nu eenmaal verantwoordelijk voor de voortgang
van de vereniging.
Aansluitend hierop is dat elk lid voor mij gelijk behandeld dient te worden. Oud of jong, grote tuin of
kleine tuin, veel aanwezig of weinig aanwezig, lang lid of pas sinds kort, het is mij om het even.

De secretaris
Als nieuwe secretaris voel ik me geroepen om in deze nieuwsbrief even wat te vertellen over mezelf.
Ik ben Joke Hoogenboezem en sinds september 2010 regelmatig aan het tuinieren. Ik wilde graag een
volkstuin, omdat ik graag zelf mijn groenten, aardappelen en hopelijk ook fruit zelf wil verbouwen.
Daarnaast lijkt het me leuk om ook meer contact met leden te krijgen om gezellig ervaringen uit te
wisselen over het tuinieren. Mijn kinderen twee dochters zijn sinds kort het huis uit en zo heb ik
meer tijd over om te besteden aan nieuwe hobby’s en tuinieren is er een van. Sinds ik de volkstuin
heb is mijn ervaring dat ik er heel veel plezier in heb. Het tuinieren geeft me een binding met de
natuur en ik kom helemaal tot rust als ik zo in de tuin bezig ben met het spitten, bewerken van de
grond, het planten, zaaien van de groenten en natuurlijk het uit de grond kijken van hetgeen wat ik
gezaaid heb onder een genot van een kopje koffie op mijn favoriete stoel in de tuin. Ik heb zelfs een
klok moeten ophangen om mezelf te herinneren dat ik ook een keer naar huis moet om een hapje te
koken voor mij en mijn partner. Ik kwam anders zo meer dan een uur later thuis als de bedoeling
was. Maar dat is een goed teken, want hieruit blijkt dat ik het echt leuk vind.
Tijdens de ledenvergadering op maandag 6 februari 2012 bleek dat de voormalige secretaris Dhr.
Hans Huibers zijn functie wilde neerleggen. Ik heb me toen spontaan aangemeld om die functie op te
pakken, omdat ik graag de vereniging wil bij staan in de administratie en het opbouwen van een
gezonde en leuke vereniging! Ik wil Hans van harte bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren voor
de vereniging.
Ik was zelf verrast door mijn eigen reactie en nu ik bezig ben me voor te bereiden op de klus wordt
het alleen maar leuker. Ik hoop dat ik jullie als leden van de vereniging kan laten horen in het
bestuur. Dus als u iets heeft meld het dan op die manier kunnen we er wat mee doen. En ik heb al
wat leuke ideeën in mijn hoofd en ik zal ze zeker voorstellen tijdens de bestuursvergaderingen.
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Hiermee hoop ik samen met u en het bestuur het verenigingsleven nieuw leven in te blazen, zodat
we naast het tuinieren ook nog leuke tuinvrienden kunnen worden.
U kunt mij vinden in de tuin 86. Ik zie ernaar uit dat het seizoen weer begint en dat ik in het
komende jaar nog meer leden leer kennen als medelid van de EAV op de eerste plaats en als
secretaris van de EAV.

Nieuwe leden
We hebben weer wat tuinen uitgegeven aan nieuwe leden. Wij als bestuur willen meneer Keuterink
(120), mevrouw Cooijmans (47A), meneer Broenland (48A), Mevr. v.d. Berg (12A) , meneer
Dusseljee (115B), meneer Geertsema (12B), Anne Koelewijn (39A) en meneer van Oelen (21) van
harte verwelkomen in onze vereniging en wij wensen hen veel tuinier plezier toe.
E-mail adressen
Met het verzenden van de laatste informatie over de nieuwe prijslijst van de tuin-toko is gebleken
dat er een aantal e-mailadressen niet kloppen. Mocht u de laatste mail met het onderwerp “Prijslijst
en een bericht namens Jan Vos van de inkoopcommissie” niet hebben ontvangen wilt u dan een mail
versturen naar secretariaateav@hotmail.com.
Daarnaast wil ik leden die een e-mail adres hebben verzoeken mij ook een berichtje te sturen, zodat
we alle informatie ook via de e-mail kunnen versturen.

Maatschappelijke stage
De EAV is weer benaderd om stageplekken te creëren voor enkele jongeren van de CSG De
Heemgaard. De EAV heeft aangegeven dat er eventueel vier jongens kunnen komen. In week 13
(maandag 26 maart t/m vrijdag 30 maart) en week 21 (maandag 21 mei t/m vrijdag 25 mei) zijn de
stageperiodes. De jongens werken van 9u-12u en van 13u-16u.
Onze vraag is wie een jongen van een jaar of vijftien een dag(deel of delen) wil begeleiden in één van
de genoemde weken?
Mocht u interesse hebben, kunt u mailen of bellen met Gé Mazeland.

Vacatures
Voor onze vereniging zoeken wij meerdere vrijwilligers/commissieleden. Zonder hier een
uitgebreide beschrijving van de functies te geven, zoeken wij nog een beheerder voor het clubhuis,
leden voor de beheerscommissie verenigingsgebouw en leden voor de tuincommissie. Mocht u
interesse hebben of meer willen weten over één van deze functies, mail, bel of spreek een van de
bestuursleden aan. Verder heeft Arie Teerink aangegeven op (korte) termijn te willen stoppen als
penningmeester. Wij zoeken dus ook nog een opvolger voor Arie.

Tuintoko
Vanaf 10 maart 2012 is ook de tuintoko weer geopend. Vanaf dan zal de tuintoko elke zaterdag
tussen 10-12u geopend zijn. Hier kunt u kalk, meststoffen en andere tuinbenodigdheden tegen een
schappelijk tarief kopen. De prijslijst is bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. Ik verwijs u kortheidshalve.
Knolgewassen
Nu het tuinieren weer van start gaat willen wij u erop wijzen dat het belangrijk is gewassen ieder
jaar op een andere plek te veerbouwen. Met name voor aardappelen en uien is bekend dat je drie
tot vier jaar moet wachten voordat er weer aardappelen of uien worden neergezet op dezelfde plek.
Het is handig voor jezelf een schema van de tuin bij te houden hoe je dingen neerzet en dit ieder jaar
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weer te rouleren. Vorig jaar was de coloradokever op onze tuincomplex en voor de tuinders die dit
vorig jaar hadden is het beter geen aardappelen te poten de aankomende 3 jaar. Wilt u daar
alstublieft op letten. Zodat wij allen een mooie opbrengst kunnen halen van onze tuin.
Wijkagent
Op maandagavond 13 februari is de voorzitter naar het spreekuur van de wijkagent geweest. Om een
enorm lang verhaal van wijkagent Carl Van Kasteel kort samen te vatten. Veel kan de wijkagent
helaas niet direct voor ons betekenen. Doe in ieder geval altijd aangifte in het geval u geconfronteerd
mocht worden met vernielingen in, op of aan uw tuin. Bedenkt u zich hierbij dat een telefonische
melding over vernielingen niet hetzelfde is als een aangifte. Een aangifte dient apart door de politie
opgenomen te worden. Dit mag eventueel gedaan worden door een vertegenwoordiger van
vereniging. Meld elke vorm van vernieling dus tevens z.s.m. aan het bestuur zodat overleg over de
aangifte kan plaatsvinden.
Dat er geen berichtgeving van politiezijde was over de verdere afhandeling van zaken waarin geen
vervolging werd ingesteld, bleek een veelgehoorde klacht. De politie werkt verder aan een oplossing
voor dit probleem. In de tussentijd zal de voorzitter contact onderhouden met de wijkagent over de
eventuele afhandeling van de zaak. Maar laten we hopen dat ons tuincomplex gevrijwaard blijft van
vernielingen.

Afval
Zoals u allen heeft kunnen waarnemen, heeft de gemeente een ware kaalslag aan de achterzijde van
het complex uitgevoerd. Omdat deze singels nu weer netjes zijn, heeft de gemeente foto’s genomen
om controles te kunnen uitvoeren. Wij verzoeken u daarom met klem geen afval, takken e.d. op
gemeentegrond te deponeren. Dit lijkt een overbodige mededeling. Dit was immers volgens het
huishoudelijk reglement al niet toegestaan. Maar de vereniging zal er op aangesproken worden als er
tuinafval in de singels wordt gevonden met alle nare gevolgen van dien.
Verder is tuin met tuinnummer 83 (de tuin tussen die van Frans Lubbers en Cees van Beek) voor het
afval wat afkomstig is van de tuindiensten en niet voor individuele leden. Individuele leden dienen
afval zelf van het complex af te voeren.

Opstallen
Omdat het tuinseizoen weer een aanvang heeft genomen, zijn velen onder u voornemens om
tuinhuisjes, kassen e.d. te bouwen. Denkt u er hierbij aan dat hiervoor regels gelden. Mocht u een
tuinhuis, gereedschapskist o.i.d. willen bouwen en weet u niet zeker of u wel aan de
bouwvoorschriften voldoet, of u wilt een tekening in dienen, wendt u zich dan tot Gé mazeland.

Tot slot
Tot slot rest ons niks anders dan u veel plezier op de tuin te wensen! Echter voor dat het zover is,
zullen velen van u nog de tuin om moeten spitten. Denkt u hierbij aan het strookje van 20 centimeter
dat grenst het gemeenschappelijke pad. Dit dient u zwart te houden. Als u daar mee begint (of dit als
laatste doet), is het bestuur al erg blij.
Met vriendelijke (tuin)groet,
Het bestuur
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