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Agenda

Alle publieke activiteiten zijn voor onbepaalde tijd geannuleerd.
Voor de acties in de komende maanden wordt verwezen naar de agenda (ctrl + klikken) op onze website.

Groene Keet én terras nog steeds gesloten!
De contactbeperkingen in verband met het
Coronavirus duren voort. De Groene Keet én het
aangrenzende terras blijven voorlopig nog voor
iedereen gesloten. Blijf dus voorzichtig, neem de
maatregelen serieus en houdt afstand tot elkaar.

NL-Doet uitgesteld naar mei
Het vervangen van slechte beschoeiingen, waarvoor opnieuw een financiële bijdrage van het Oranje Fonds
is ontvangen, heeft NL Doet uitgesteld tot 28/29 mei.

Herstel kuilen
De gemeente is opnieuw verzocht de kuilen in de parkeerstrook nabij de toegang te herstellen. Helaas
heeft de gemeente bericht, dat het geen openbaar gebied is en dus hiervoor geen geld beschikbaar wordt
gesteld. Nu het zware vrachtverkeer pas weer in het najaar wordt verwacht, zal binnen kort opdracht
worden gegeven voor de herstelwerkzaamheden. In het gedeelte met de steeds groter wordende kuilen
wordt de bovenste laag van het granulaat verwijderd, met nieuw granulaat aangevuld en te verdicht.
Zodra de datum van de uitvoering bekend is, wordt iedereen daarover bericht. Ons complex zal dan
uiteraard niet per auto bereikbaar zijn.

Ongeschreven gedragsregels
Sommige gedragsregels moeten nu eenmaal van tijd tot tijd weer in herinnering worden gebracht.
> Zo is het de bedoeling dat de auto langs de sloot worden geparkeerd, dat is overzichtelijker én prettiger
voor de leden met een tuin langs de parkeerstrook.
> Op ons complex geldt een snelheidsbeperking op maximaal 5 km/uur, dat is stapvoets rijden!
> Voor de levering van stalmest, wormengrond en compost worden op basis van de bestellingen per laan
stortlocaties bepaald. Het is voor de chauffeurs echter lastig om per locatie de juiste hoeveelheid te
storten. Zo kan het dus gebeuren, dat op de ene plek te veel en op een andere plek te weinig ligt. Dat
betekent dat leden, die hun bestelling niet op de aangegeven datum kunnen afnemen, wat verder moeten
kruien.
Bij het afnemen van de bestelling
is het de bedoeling, dat eerst de
rijbaan wordt vrijgemaakt en zo
geleidelijk wordt doorgegaan tot
de slootberm is bereikt en alle
compost is verdwenen.
Regelmatig een bezem gebruiken
voorkomt dat er een modderige,
platgereden laag achter blijft.
zo dus niet
en zo wel

Het frezen is begonnen!
Zoals bekend wordt het frezen tot dusver door leden uitgevoerd.
Helaas bleek de bereidheid om aan dit werk een bijdrage te leveren
niet heel goot. Gelukkig hebben Martijn en Roy Sonneveld deze
handschoen opgepakt en zijn ze inmiddels vertrouwd geraakt met onze
freesmachine. Ook Charles Valent en Ko Moerkerken dragen hun
steentje bij. De eerste tuinen in de Willem Pijperlaan bleken nog te nat
en het freesresultaat liet dan ook te wensen over Door de zonnige
dagen in de afgelopen week is de grond een stuk droger geworden,
waardoor het resultaat ook beter en het tempo hoger is.
De machine wordt echter regelmatig door storingen getroffen, mede door de slechte staat waarin de te
frezen tuinen zich bevinden: te nat, te ongelijk en soms verontreinigd met bijv. worteldoek. Ook is het
weer inmiddels omgeslagen, waardoor het onzeker is of er komende week veel gedaan kan worden.
Door de recente zonnige dagen begon het bij velen te kriebelen en wil iedereen de tuin zo snel mogelijk
gefreesd hebben. Eerder is duidelijk in de nieuwsbrief gemeld, dat zou worden gestart in de Willem Pijperlaan
en zo laan voor laan zou worden afgewerkt. Volgende jaar starten we in de Furorelaan enz.
Er is geen enkele reden voor de onrust en/of ongenoegen wat bij sommige leden hierover ontstaat. Afgelopen
jaar is er nog volop in mei gefreesd en toen hadden we en heel droog voorjaar! De verwachting is alle tuinen
in april aan de beurt zijn gekomen, dus nog even geduld.

Vacatures Bestuur

Gelukkig hebben naar aanleiding van de oproep in de vorige
Nieuwsbrief meerdere leden geïnformeerd naar de taakinhoud en het
tijdbeslag van beide vacante bestuursfuncties.
Met hen worden verkennende gesprekken gevoerd op basis waarvan
in de nabije toekomst hopelijk weer sprake is van een volledig
bestuur.
Laten leden die zich voor onze vereniging willen inzetten, een
bestuursfunctie ambiëren, maar door werk of andere verplichting
hiervoor nog geen tijd kunnen vrijmaken, dat wel bij het bestuur
kenbaar maken. Wellicht dat zij op termijn wel in vrijkomende functie
kunnen voorzien.

Fotowedstrijd

Op de Meertuinders App komen regelmatig foto’s binnen, die zeer de moeite waard zijn om te bekijken.
Het bestuur heeft besloten een fotowedstrijd uit te schrijven en de Meertuinders App beheerder Heike
Müller Smit is bereid gevonden om de foto's te ontvangen en deze te ordenen.
De leden kunnen vanaf nu tot 31 juli 2021 maximaal 3 foto’s insturen naar: heikemullersmit@gmail.com.
Vermeld duidelijk je voor- en achternaam, laan en tuinnummer(s). Het onderwerp is vrij, maar het moet
wel iets te maken hebben met ons complex en/of de moestuin en alles wat daar groeit of beweegt.
Uit de inzendingen worden door het bestuur 5 foto’s genomineerd. Deze foto's worden (anoniem)
gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrief.
De leden mogen via e-mail of de Meertuinders App stemmen welke ze de mooiste vinden. De winnaar krijgt
een mooie prijs en die foto zal één jaar lang uitvergroot en ingelijst in de Groene Keet hangen

Nieuwe leden

De afgelopen maand hebben zich weer meerdere gegadigden voor een tuin aangemeld; er staan nu 10
leden op de wachtlijst. Om teleurstellingen te voorkomen is besloten het aantal leden op de wachtlijst te
beperken tot 15. Er moet immers met redelijke zekerheid zicht kunnen worden geboden op een
tuintoewijzing per 1 januari 2022.

Laatste Nieuws

De Meerlanden heeft gunstig beschikt op onze aanvraag voor gratis compost op de nationale compostdag.
Er wordt een dezer dagen 4m3 (= ca. 50 kruiwagens) compost geleverd. Als leden maximaal 5 kruiwagens
nemen, dan kunnen zeker 10 leden hiervan gebruik maken. Maar OP=OP!

