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Nieuwsbrief nr. 07 – juli 2021
Agenda

Voor de acties in de komende maanden wordt verwezen naar de agenda (ctrl + klikken) op onze
website.

Het terras Groene Keet weer open!
Met ingang van zaterdag 3 juli is het terras tussen 10:00 en 12:00 uur weer – zij het beperkt – open
voor koffie/thee drinkers! Vanwege de 1,5 meter afstand maatregel zijn er voorlopig acht zitplaatsen
beschikbaar. Dus helaas: vol = vol en maak weer plaats als er liefhebbers staan te wachten!

Complex gesloten!

Op dinsdag 6 juli a.s. is ons complex voor ALLE leden gesloten in verband met het herstel van
de kuilen in het hoofdpad nabij de ingang. Tevens wordt de verharding van een ca. 80 cm brede
strook langs de tuinen vervangen. Tijdens de uitvoering blijft het toegangshek dicht om het risico van
ongelukken te voorkomen. Het werk start om 07:00 uur en duurt vermoedelijk tot 17:00 uur. Na het
beëindigen van de werkzaamheden is het complex weer toegankelijk voor onze leden.

Zomerschouw!!
In de eerste week van juli wordt de zomerschouw afgerond. Het resultaat wordt bekend gemaakt op
het infobord aan de Groene Keet en op de website. Leden waarvan de tuin als ‘slecht’ is beoordeeld
krijgen een schriftelijke waarschuwing (gele kaart).

NL-Doet gepland op 21 augustus

Voor het vervangen van slechte beschoeiingen is opnieuw een financiële bijdrage van het Oranje
Fonds ontvangen. De ervaring leert dat de beschoeiing van maximaal 4 tuinen kan worden
aangepakt. In augustus wordt de beschoeiing van de meest urgente tuinen aangepakt.
Van de betreffende leden wordt naast medewerking een bijdrage van € 50,00 gevraagd. Ook voor
deze klus worden vrijwilligers gevraagd!! Na afloop verzorgt Heike Muller Smit voor de harde
werkers een lunch met soep en broodjes!!

Plantjesruilbeurs 12 september
Op zondag 12 september organiseert de tuinvereniging Groei&Bloei Haarlemmermeer
weer voor haar leden een plantjesruilbeurs op ons complex. Het is altijd weer verrassend
wat voor ‘overtollige’ planten en tuinmaterialen van eigenaar wisselen. Uiteraard zijn onze
leden ook van harte welkom.

Oogstfeest 18 september
Gelukkig kunnen we dit jaar weer ons jaarlijkse Oogstfeest houden. Het vindt plaats op zaterdag
18 september. Heike Muller Smit is weer bereid gevonden om met zijn band voor live muziek te
zorgen. Maar zo’n feest komt niet vanzelf tot stand en vergt een gedegen voorbereiding.
Op het verzoek in de vorige Nieuwsbrief om ideeën over de aanpak van het Oogstfeest aan te dragen
en/of mee te werken aan de voorbereiding en organisatie is helaas nog door niemand gereageerd.
Het is een feest voor en door de leden en het bestuur kan dit niet alleen. Dus als zich geen
vrijwilligers melden gaat het feest niet door!

Tuinwinkel is open
Iets bestellen in onze tuinwinkel is heel eenvoudig: kies de gewenste artikelen op de website
(pagina: tuinwinkel/assortiment), stuur een verzoek naar het secretariaat
(vtv.meertuinders@gmail.com) en betaal het verschuldigde bedrag per bank met vermelding van
het artikel. Het secretariaat maakt vervolgens een afhaalafspraak.

Vast waterpeil gerealiseerd
Hans Blok heeft op verzoek van het bestuur een methode
bedacht én uitgevoerd om tijdens het groeiseizoen een vast hoog
waterpeil te garanderen. Hierdoor wordt als het waterniveau te
laag is geworden de waterpomp automatisch aangezet en als het
gewenste peil is bereikt weer uit gezet. Door het veelvuldig
plaatsen en verwijderen van de pomp was de stroomkabel
onherstelbaar beschadigd; een onverantwoorde, gevaarlijke
situatie! De 7 jaar oude pomp is dus onlangs vervangen.

Vernieuwen website

Zoals bekend hebben we een website voor zowel onze leden als voor belangstellenden. De laatste
maanden zijn steeds meer technische problemen ontstaan. Er is dan ook besloten om de hele site
in één keer te vernieuwen en geschikt te maken voor de toekomst.
Naast de inhoud is ook het gebruiksgemak zowel op desktop, tablet en mobieltje van belang.
Dit is ook een geschikt moment om onze site zoveel mogelijk aan te passen aan de wensen van
onze leden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de mogelijkheid om inschrijf- en bestelformulieren
online te kunnen invullen, zodat er niet meer geprint hoeft te worden. Heb je wensen, vul dan de
enquête in (https://www.survio.com/survey/d/U8W6L9O6O7H9E6N5L).

Fotowedstrijd (laatste kans)

De leden kunnen 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. De leden mogen via e-mail of de Meertuinders App stemmen welke van de
genomineerde foto’s 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 een gegadigde voor een tuin aangemeld.
Er staan nu 8 leden op de wachtlijst, die hun contributie hebben voldaan.

