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Nieuwsbrief nr. 11 – november 2021
Agenda
Vanwege de nieuw Corona maatregelen is de Groene Keet helaas weer tot nader order gesloten.
Koffie en thee kan buiten worden genuttigd.

Oproep van een betrokken lid

“Beste medeleden van onze fijne moestuinvereniging De Meertuinders!
In mijn aanhef zeg ik ‘fijne moestuinvereniging’, maar de brandende vraag is ‘blijft dat zo’?
Ons bestuur heeft aangekondigd, op de komende jaarvergadering (in februari 2022), en-block op
te stappen. De voorzitter, penningmeester en het bestuurslid ‘Tuincomplex’ zijn allen statutair
aftredend en stellen zich niet herkiesbaar. Het enige overblijvende bestuurslid, zijnde onze
secretaris Ron Koek, is dermate (over)belast dat ook hij de ‘pijp liever aan Maarten geeft’.
Kortom een zeer ongezonde ontwikkeling. Wat doen we daaraan? We zijn met ruim 160 leden (!),
afwachten hoe het balletje rolt? Langs de zijkant staan, mopperen en overal commentaar op
hebben? Of zijn er toch leden onder ons die zeggen ‘we laten het niet gebeuren’, gaan de
uitdaging (wat toch een rot modist woord) aan en steken onze vinger op en doen mee!
Ik wel! Ik heb nog energie genoeg (ondanks mijn leeftijd) om een taak op mij te nemen. Nee, ik
ben geen vergadertijger, nee ik hou er niet van om gezeur aan te horen. Wat ben ik dan wel?
Iemand die best een stukje verantwoordelijkheid wil nemen om onze prachtige vereniging met een
uiterst mooi complex (kom daar maar eens ergens anders om) op de rails te houden. Ik doe mee
en ga in ieder geval mijn uiterste best doen om onze secretaris binnen boord te houden. Heb al
aangeboden om een aantal taken, die hem zullen ontlasten, van hem over te nemen. Wie volgt?”
Heike Müller Smit, Aardbeienlaan 45

Vrijwilligers gevraagd!

Het eind van 2021 komt langzaam in zicht en dus moeten we ons voorbereiden op het bemensen
van enkele belangrijke taken, te weten: het openen en/of sluiten van ons toegangshek én het
schoonhouden van ons verenigingsgebouw. Zonder de inzet van leden voor deze belangrijke
werkzaamheden kan ons complex niet functioneren. Dus wie meldt zich bij één van de
bestuursleden aan?

De Meertuinders app

Wist u dat er naast de nieuwsbrief en website van onze vereniging een door een lid opgezette en
beheerde tuin app bestaat? Dagelijks worden er ideeën, ruil mogelijkheden, aanbiedingen en
adviesaanvragen uitgewisseld. De kortste communicatielijn om met elkaar in contact te komen.
Ook het middel om elkaar te ontmoeten en te leren kennen. Er zijn nu zo’n 40 app deelnemers,
maar er kunnen er nog veel meer bij! Meld je aan bij Heike Müller Smit (06.43499135).

Nieuwe website bijna online

Nog even en dan gaat onze nieuwe website online. Steeds meer mensen hebben de PC vaarwel
gezegd en doen alle communicatie op hun smartphone. En juist op de smartphone werkt de
huidige website slecht. Hopelijk behoort dit euvel dus gauw tot het verleden. Zodra de site online
gaat worden de leden ingelicht. Reacties, vragen en suggesties zijn altijd welkom!

Zaadprijscourant 2022 komt eraan!

Als vereniging maken we jaarlijks gebruik van de mogelijkheid
om voor de leden centraal in te kopen.
De afgelopen jaren is de zaadhandel Van der Wal onze
leverancier.
Bij voldoende bestellingen levert dit aantrekkelijke kortingen op
(25% op zaden en 10% op pootaardappelen en overige
artikelen). Het minimaal vereiste bestelvolume is tot nu toe
steeds ruimschoots gehaald.
In de loop van november is de courant in gedrukte vorm in de
Groene Keet beschikbaar en voorbedrukte bestelformulieren en
pootaardappelprijslijsten bij het secretariaat worden
opgevraagd. Het betreft speciaal voor collectieve bestellingen
opgestelde formulieren, gebruik dus geen formulieren van de
website van Van der Wal.
Voor leden die staan te popelen om alvast ideeën voor het
zaaiplan voor het komende jaar op te doen kan de digitale
versie hier worden gedownload.

Winterschouw nieuwe stijl

De komende winterschouw vindt plaats aan de hand van een aantal duidelijk omschreven criteria,
wat tot een eenduidiger resultaat moet leiden. De leden, die de schouw gaan uitvoeren, krijgen
vooraf ook een instructie.
Leden met een positief kritische, betrokken blik worden verzocht zich bij Ko Moerkerken (0623190570) voor deze verantwoordelijke klus aan te melden.

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.
NB de laatste pot honing is verkocht; dus pas volgend jaar weer nieuwe kansen!

Ophoogzand

Voor leden die deze wintermaanden willen benutten om hun pad of terrasje opnieuw te bestraten
is er goed nieuws. Er wordt weer een paar m3 zand besteld. Het wordt gestort op de
parkeerplaats bij de Groene Keet. Vanwege de gestegen transportkosten is de prijs per kruiwagen
verhoogd tot € 4,00 per kruiwagen. Het bestelformulier is binnenkort op de website te vinden.
NB Uit 1 m3 zand, dat ca. 1500kg. weegt, gaan 12 kruiwagens à 125 kg. Een zak zand kost in de
bouwmarkt ca. € 1.60 per 25 kg. En is dus is 2x zo duur!

Openings- en sluitingstijden november
Hek open om 09:00 uur / hek dicht om 17:00 uur.

Nieuwe leden
De afgelopen maand hebben zich weer enkele nieuwe leden gemeld. Maar er zijn ook helaas
leden, die om verschillende redenen hun lidmaatschap en tuinhuur moesten opzeggen. Alle leden
op de wachtlijst hebben inmiddels een tuin naar hun wens toegewezen gekregen. Sommige
hebben de tuin tussentijds al in gebruik genomen en zijn volop aan de slag gegaan. Er zijn nog
enkele tuinen beschikbaar, waarvoor zich de komende maanden weer gegadigden zullen melden.

