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NIEUWSBRIEF nr. 5 
 
Beste medetuinders, 
 
We hopen dat jullie tot nu toe een goed tuinjaar hebben gehad met een overvloedige oogst. 
Na onze laatste ledenvergadering is iedereen druk bezig geweest in de tuin. Het wordt nu wat 
rustiger, dus is het een goed moment voor een nieuwsbrief. 
Er zijn geen schokkende dingen gebeurd, maar er zijn wel een aantal onderwerpen waarover wij u 
willen informeren. 
 
De brug 
Er is nog geen structurele verbetering aangebracht, maar het bestuur werkt aan een oplossing die we 
met de familie Arendse zullen bespreken in ons eerstvolgende contact. 
 
Het schoonhouden van de paden 
We nemen aan dat het bij u bekend is dat er van u wordt verwacht dat u het  vóór uw tuin aanwezige 
pad onkruidvrij dient te houden. Dat gebeurt ook meestal wel, maar niet altijd zoals uit onderstaande 
foto van 20 september 2014 blijkt. 
 

 
 
 



Wij hebben met de familie Arendse afgesproken, dat er niet met gif zal worden gespoten onder  
voorwaarde dat de tuinders het pad schoonhouden. Dus graag uw aandacht hiervoor. 
 
Frezen 
Voorheen was het mogelijk om aan Krijn te vragen om de tuin laten frezen en dat regelde hij tegen 
een acceptabele vergoeding. We willen dit als vereniging ook gaan organiseren indien er voldoende 
belangstelling voor is. Dus als u dit een goed plan vindt laat ons dat dan weten via een email aan 
derksema@kabelfoon.nl  of via een briefje in de brievenbus bij het informatiebord. 
 
Onderhoud tuin ingeval van langere afwezigheid 
Het kan gebeuren dat er door bijzondere omstandigheden (b.v. ziekte) er geen onderhoud kan 
worden gedaan en het gevaar van een door onkruid overwoekerde moestuin ontstaat. In zo’n geval 
kan aan het bestuur worden gevraagd om tijdelijk het noodzakelijke onderhoud te verzorgen. 
Let wel, met langere afwezigheid bedoelen we geen vakantie. 
Uiteraard dient in eerste instantie door de tuinder zelf een oplossing te worden gezocht via kinderen, 
familie of vrienden. Als dat niet lukt neem dan contact op met één van de bestuursleden om dit te 
bespreken. 
 
Contact 
Mocht u opmerkingen, vragen of klachten hebben betreffende het volkstuincomplex dan dient u 
contact op te nemen met de familie Arendse via: tel. 020 6450106, email j.arendse@ziggo.nl of 
nettyarendse1962@gmail.com  
 
Voor vragen aan het bestuur kunt u natuurlijk altijd terecht bij één van de onderstaande 
bestuurleden. Bellen of aanspreken is de snelste manier.  
E-mail uitsluitend via het secretariaat. 
 
Wij wensen u een mooie nazomer. 
 
Namens het bestuur 
Rob Derksema – secretaris 

derksema@kabelfoon.nl 
 
 
Jeanne Kamperman    Kavel 22 0297 565987 

Rob Derksema Kavel   4  0297 566043 

Rob Wijnands Kavel 39 0297 323494 

Peter de Bruin Kavel 11 0297 567197 

Greet Mooiman    Kavel 33a 0297 565987 
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