NIEUWSBRIEF OKTOBER 2015
*
van het afdelingsbestuur.
De Nieuwsbrief bevalt ons goed. We hopen dat U dat met ons eens bent.
Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat het agendapunt ‘mededelingen’ van de Algemene
Ledenvergadering een stuk sneller afgehandeld kan worden.
Immers, als elke tuinder de Nieuwsbrief leest hoeft er niet gewacht te worden tot de
volgende Algemene ledenvergadering.
Iedereen die een mailadres heeft opgegeven krijgt de Nieuwsbrief met één druk op de knop.
Het is lastiger voor tuinders die geen mailadres hebben of geen mailadres willen opgeven.
Maandelijks een Nieuwsbrief voor ca. 40 tuinders via de post versturen drukt behoorlijk op
onze begroting en kost veel tijd.
Vandaar dat de Nieuwsbrief wordt aangekondgd op de prikborden en dat tuinders-zonderemailadres op zaterdag een gedrukt exemplaar kunnen afhalen.
De laatste Nieuwsbrief is door ongeveer 10 tuinders op zaterdag afgehaald. Dat is erg weinig
en ook zorgelijk omdat we via de Nieuwsbrief zoveel mogelijk actuele zaken onder ieders
aandacht willen brengen.
Daarom een oproep. Het afdelingsbestuur is dol op emailadressen.
Als het even kan willen we graag uw emailadres….. als we dat nog niet hebben.

*
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de agenda van De Vijf Slagen
Vergeet niet het onderhoud van de sloot en de oeverkant. Tot eind oktober is nog tijd om
het slootonderhoud ter hand te nemen.
Uiterlijk 31 oktober dienen de kweektunnels weer opgeborgen te zijn.
Onze tuincommissie zal vanaf 1 november weer een tuinschouw uitvoeren en daarbij vooral
letten op slootonderhoud en kweektunnels die nog niet verwijderd zijn.
En dan is er natuurlijk op 7 november de najaarsvergadering voor alle leden.

*
de Algemene LedenVergadering
Op zaterdag 7 november, van 13:30 tot 15:30, houden we onze najaarsvergadering.
De stukken zijn bijna klaar en worden snel na het verschijnen van deze Nieuwsbrief
verstuurd.
Komt U met een machtiging ? Kom dan iets eerder, want we willen de machtigingen vóór
13 uur geregistreerd hebben.
Alleen zó kan de ALV op tijd beginnen.
De stukken voor de ALV bevatten nogal wat bijlagen. Om het tempo er in te houden gaan we
er van uit dat de bijlagen van te voren gelezen zijn.
Tuinders die de vergaderstukken via de mail krijgen zien zich ook nog genoodzaakt om een
berg papier te printen.
Om de printer thuis te sparen stellen we elke tuinder in de gelegenheid om op de
zaterdagen vóór de ALV in het clubhuis een gedrukt exemplaar van de vergaderstukken af te
halen.
Tuinders zonder emailadres krijgen een kort briefje ( dat spaart weer postzegels) waarin
wordt meegedeeld dat de vergaderstukken op zaterdagen kunnen worden afgehaald.
En natuurlijk verschijnt er nog een mededeling op de prikborden.

*
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ecologisch tuinieren
De Bond van Volkstuinders is een ware voorvechter van het ecologisch tuinieren.

Wellicht zijn er tuinders in ons tuinpark die al vergevorderd zijn in het ecologisch tuinieren.
Voor liefhebbers van ecologisch tuinieren start binnenkort zelfs een opleiding tot docent
ecologisch moestuinieren. Misschien biedt dit een goede kans om praktijkgerichte kennis op
te doen én deze daarna door te geven.
De deadline voor aanmelden voor deze opleiding is 26 oktober 2015.
Meer informatie http://www.mnh.nl/nieuws/nieuw-opleiding-tot-docent-ecologischmoestuinieren/
Dit is een bericht van : Milieufederatie Noord-Holland Versneller van duurzaamheid
Stationsstraat 38, 1506 DH, Zaandam
telefoon: 075 635 15 98
www.mnh.nl

*
nieuws van de Ruige Hof
-- Zondag 25 oktober: De film Amsterdam Wildlife van Martin Melchers en Merel
Westrik .Grijp uw kans want deze film is nog niet in roulatie! Bijzondere beelden uit de
onbekende stadsnatuur van Amsterdam: vechtende vossen, badderende ijsvogels en zonnende
ringslangen.
Inloop en koffie om 14.30 uur en start van de film om 15.00 uur. Aanmelden noodzakelijk
via post@deruigehof.nl.
-- Zondag 8 november: 9 uur de bekende vogelwandeling. Zijn de smienten en ander eenden
al weer terug? Duur ongeveer twee uur en doe waterdicht schoeisel aan.
-- Zondag 8 november Ruige Kidsmiddag over Wind tussen 14.00-16.00 uur. Met leuke
weetjes, ontdekkingen en knutselactiviteit.
Tenslotte valt nog te vertellen dat op de Riethoek de afdeling groenvoorziening van het
stadsdeel de bomen op het talud langs de Langbroekdreef heeft uitgedund.
Het is een beetje kaal nu, maar er komt daardoor wel meer ondergroei.
Voor alle actuele of nadere informatie www.deruigehof.nl

*
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de jaarlasten 2016 en de Bond.
Tijdens de najaarsvergadering van 7 november zullen de jaarlasten 2016 vastgesteld worden.
Vanaf 1 januari 2016 zal de Bond de facturatie van de jaarlasten overnemen. Betalingen
zullen dan ook op de bankrekening van de Bond binnenkomen. Hierdoor ontstaat de
mogelijkheid om de tuinders een automatisch incasso aan te bieden. Uiteraard is dit niet
verplicht, maar een mogelijkheid.
De Bond hoopt natuurlijk dat zoveel mogelijk tuinders dit als een extra service zullen ervaren.
De bedragen zullen in twee termijnen worden geïnd nl. eind januari en eind mei. Tuinders die
niet voor deze mogelijkheid kiezen krijgen een betalingstermijn in twee delen, nl. voor 1
februari en voor 1 juni.
Begin oktober zal de Bond een mailing gaan versturen over dit onderwerp aan alle tuinders.

*
de aanhangwagen van het tuinpark
Op ons tuinpark staat een aanhangwagen die geleend kan worden om tuinafval naar de
milieustraat in Zuidoost af te voeren.
De aanhangwagen is ook belangrijk op zaterdagen tijdens werkbeurten. Het onderhouden van
Algemeen Groen brengt heel wat tuinafval met zich mee. De aanhangwagen is belangrijk
voor het afvoeren van het afval.
Wilt u de aanhangwagen lenen voor afvoeren van overtollig tuinafval, regel het dan tijdig
met onze coördinator Mw. Eva Lodewijk.
Het is niet overbodig om nog te melden dat de aanhangwagen niet voor privé-doeleinden mag
worden gebruikt. Privégebruik leidt tot onnodige irritatie.
Wilt U de aanhangwagen lenen dan dient u van te voren een verklaring te ondertekenen en
zelf zorg te dragen voor een nummerbord.

*
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open vuur
De herfst is begonnen. De avonden beginnen behoorlijk fris te worden en bergen tuinafval
wijzen op de grote opruimactie aan het eind van het tuinseizoen.
Vuurtje stoken en ’s avonds bij een lekker vuurtje in de tuin zitten klinkt aantrekkelijk.
Het kan dus geen kwaad om af en toe iedereen weer te herinneren aan bepaalde regels.
Zo zegt artikel 6 van het tuinreglement van de Bond van Volkstuinders dat het niet is
toegestaan in de open lucht open vuur te hebben met inbegrip van vuurpotten, vuurkorven e.d.
Barbecueën is hiervan uitgezonderd.
Hetzelfde artikel 6 staat niet toe afval op de tuin, het tuinpark of op het parkeerterrein te
verbranden.

*
de nieuwe website
De nieuwe website www.de vijfslagen.nl is zo goed als klaar.
Tuinder Frank de Volder (tuin 24) is druk bezig de website te vullen met de nodige
informatie.
De oude website kon alleen op een computer bekeken worden. De nieuwe website zal ook
geopend kunnen worden op een smartphone en tablet.
Als er “tuinders van het eerste uur” zijn die thuis in een oude schoenendoos nog foto’s hebben
uit de beginperiode van het tuinpark willen we die graag op de website presenteren.

*
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hek wel of niet op slot ?
Wie ’s avonds wel een over de Tafelbergweg in het donker langs De Vijf Slagen rijdt zal af en
toe merken dat het hek niet dicht is.
Daarnaast bereiken ons af en toe berichten dat tuinders merken dat schade is aangericht
aan beplanting of bouwsels in de tuin.
Het ligt bijna voor de hand om een verband te zoeken tussen het geopende hek en de
aangerichte schade.
Immers, niemand kan zich voorstellen dat tuinders elkaar schade willen berokkenen.
We moeten er dus allemaal op blijven letten of bij vertrek nog minstens één auto op de
parkeerplaats staat.
De laatste auto doet het hek op slot. Tuinders die lopend of fietsend zijn gekomen moeten
dan even de moeite nemen om het zijhek te openen en weer te sluiten.
Het kan zijn dan mensen het hek maar moeilijk met hun sleutel op slot kunnen krijgen. Dan
is een ‘kattebelletje’ aan het adres van het afdelingsbestuur op zijn plaats en erg belangrijk.
Het laatste nieuws is dat vrijdag 9 oktober op klaarlichte dag een dief waardevolle spullen
heeft gestolen uit een tuin terwijl de tuinder zelf bezig was in zijn tuin. De dief is er op de fiets
vandoor gegaan. Dat kon ook omdat het hek natuurlijk open stond.
Deze brutale handelwijze rechtvaardigt de discussie of we niet gedwongen worden overdag
het hek gesloten te houden. Het hek bij aankomst en vertrek zelf openen en sluiten ?
Het huidige slot ook vervangen door een slot dat makkelijker te bedienen is ?
We vragen iedereen met goede ideeën uit eigen ervaring te komen.

*
een kleine extra tuin in 2016.
Wie een kleine extra tuin in 2016 onder z’n hoede wil nemen kan dat melden bij Georgine
Bom-Roosblad. Zij zorgt voor de bruikleen in het tuinpark.
Tuinders die dat al op een eerder moment hebben gemeld hoeven niet opnieuw te reageren.
Er zijn nog twee kleine extra tuinen ( voor 10 euro per jaar) in bruikleen te geven.
Houdt er rekening mee dat de bruikleen voor één kalenderjaar is.
In de voorjaarsvergadering van 2016 zal gepoogd worden om een besluit te nemen over een
deugdelijke regeling omtrent de kleine extra tuinen.
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tuinruil.
Hebt U behoefte om binnen ons tuinpark te verkassen of bent U toe aan een ander uitzicht,
dan is het de moeite waard om dit bericht te lezen.
Een aantal tuinders hebben de schoffel opgeborgen en, vaak met moeite, de beslissing
genomen om de bruikleen van hun geliefde tuin te beeindigen.
Binnenkort komen de tuinen 18, 25, 31 en 46 vrij.
Wandel eens langs die tuinen en overweeg een tuinruil.
Het afdelingsbestuur stelt elke tuinder tot 2 weken na het verschijnen van deze Nieuwsbrief
in de gelegenheid om een tuinruil aan te vragen bij Mw. Georgine Bom-Roosblad.
Natuurlijk valt de tuinruil onder de voorwaarden van regelingen die vastliggen in
reglementen en statuten.

*
tot slot
Het bestellen van tuinaarde loopt niet storm.
Tot het eind van de maand oktober kunt u tuinaarde bestellen bij Mw. Eva Lodewijk.
Een bestelling kan via het mailadres werkbeurten@devijfslagen.nl of door een briefje in de
brievenbus.

Ger Steinbusch
oktober 2015
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