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Geslaagde plantjesdag op 3 mei
Foto’s Bert van Deventer

Het was een
gezellige en vooral
zonnige plantjesdag,
waar veel leden op
af zijn gekomen. De
zelf opgekweekte
plantjes ( door de
zaaicommissie)
gingen als warme
broodjes over de
toonbank. Door het
grote assortiment
zat er voor iedereen
wel wat bij.
Mevr. van Dongen
(Cornelia) had veel
soorten paprika’s en
tomaten gekweekt zoals kerstomaten en peervormige
types enz. We kunnen terug kijken op een geslaagd
evenement. Deze dag wordt ieder jaar voorbereid en
georganiseerd door de leden van de zaaicommissie
en de medewerkers van de winkel. Heel veel dank
daarvoor. Als ‘groene vereniging’ zijn we blij met jullie
activiteiten en de opbrengst van ruim 520 euro!
voor de vereniging is niet niks!
EHBO en zo: bewegen is gezond
Misschien kent u hem wel: Erik
Scherder. Hij is regelmatig te gast
in De Wereld Draait Door.
Vorige maand schreef ik over:
voorkomen is beter is beter dan
genezen.
Daar
gaat
de
boodschap van Scherder ook
over: door voldoende te bewegen
is de kans dat je gezond oud
wordt groter. En voldoende
bewegen is: een half uur per dag,
matig intensief. Wat betekent
dat? Dat je iedere dag, dus zeven dagen per week,
een half uur lang je zo inspant, dat je hartslag ervan
omhoog gaat. Je hoeft dus niet te gaan rennen, maar
slenteren werkt ook niet echt: stevig doorstappen dus.
Ik denk dat in de tuin werken ook goed is voor onze
gezondheid: lekker buiten af en toe flink inspannen en
daarna: genieten van het resultaat. Of met heerlijke
zelfgekweekte groenten en fruit. Of lekker zitten en
genieten van het uitzicht en een interessant boek
zoals: Erik Scherder, Laat je hersenen niet zitten (hoe
lichaamsbeweging je hersenen jong houdt).
Petra de Jong
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De procedure bij het ‘opzeggen’ van de tuin
Lang niet iedereen is op de
hoogte van de procedure als
een lid van vereniging komt
opzeggen bij het bestuur en
de tuin opnieuw in de
verkoop/verhuur komt.
Onderstaand ter inzage de
gebruikelijke routing zoals het bestuur dit hanteert
om zo zorgvuldig mogelijk met de
verkoop/verhuur om te gaan:
1. Opzegging van de tuin bij het bestuur, liefst
schriftelijk of via mail.
2. Een ‘pre’ check door bestuur op de tuin: wel of
niet vooraf eerst(!) opruimen van de tuin.
3. Opmaak inspectierapport aan de hand van de
regels in het Huishoudelijk Reglement.
4. Inspectierapport gaat naar de
schattingscommissie en de huurder.
5. a. Schattingscommissie bepaalt de waarde van
het huisje en de tuin en plaatst aantekeningen.
b. De huurder gaat verplicht aan de slag met
de bevindingen van het inspectierapport.
6. Waardebepaling van de tuin en het
inspectierapport gereed: de tuin komt in de
verkoop/verhuur.
7. Nieuwe huurder en verhuurder komen in
contact met elkaar en maken prijsafspraken.
8. Na controle van de opmerkingen in het
inspectierapport door
bestuur.
9. Indien de punten uit
nummer 8 akkoord zijn,
dan overdracht
voorbereiden.
10. Wisseling van de tuin
van vertrekkende- naar
nieuwe huurder.
a. financiële afwikkeling,
b. overdracht* van de tuin en wisseling van de
sleutels.
c. het ‘in duplo’(bestuur en lid) tekenen van het
contract.
d. overhandigen van het Huishoudelijk
Reglement, Statuten en boekje Wie wat
waar…..etc.
e. informatie geven over de vereniging en
kennismaken(rondgang).
f. registratie persoonsgegevens in Database.
*(De overdracht vindt pas plaats, als alle punten van het
inspectierapport zijn weggewerkt, de werkbeurten zijn
gedaan, evenals de financiële verplichtingen zijn
voldaan (koopsom + factuur aan koper en factuur aan
verkoper).

11. Na vertrek huurder(ex lid), de komst van
nieuwe huurder(met tuinnummer) noemen in de
Nieuwsbrief en ook bij de AVVN de nieuwe
gegevens doorgeven.

Hallucinerende snuivers op ons terrein…
Zandhok op slot!
Ondanks eerdere oproepen
blijkt er nog steeds meer
zand gereden te worden dan
dat er zaterdags afgerekend
wordt. Op die manier betalen
we met z’n allen het zand
van enkele niet-betalende kruiers. Dat is jammer!
Er is dan ook besloten het zandhok vanaf nu weer
op slot te doen. U kunt helaas alleen nog maar op
zaterdagmorgen zand rijden en direct in de winkel
afrekenen. Bij het sluiten van de winkel gaat ook
het hok weer op slot. Wij vinden het net als u
jammer dat deze maatregel nodig.

Nieuwe
leden !
Er zijn ook dit keer nieuwe leden te vermelden. Het
gaat om tuin 59 met de heer L. Dijkman en tuin 86 met
de heer J. Ganseij. Welkom bij de vereniging en veel
tuinplezier voor nu en in de toekomst.
Opnieuw rondleidingen?
In het recente verleden werden er in ons tuinenpark
rondleidingen georganiseerd. Niet alleen voor
senioren(met o..a. de geur en tastroute), maar ook
voor kinderen uit de klassen van de lagere school.
Dat laatste willen we als vereniging weer gaan
opstarten. Want wat is er mooier, om van ons
enthousiasme voor de
tuin en groen iets te
delen met anderen?
Zo kunnen we iets
beteken voor onze
medeburgers
van
Capelle a/d IJssel.
Uiteraard willen we
graag gebruik maken
van de kennis en ervaring van de mensen die dit in
het verleden reeds gedaan hebben. Maar ook willen
we graag nieuwe mensen hierbij betrekken. De
oproep is dus aan iedereen: heb je ideeën, heb je de
mogelijkheid om iets met groepjes kinderen te doen,
vind je dat leuk, laat het ons dan even weten. Dat kan
via
ons
algemene
mailadres:
vtv@nutengenoegencapelle.nl.
Herziening van het Huishoudelijk Reglement
Het bestuur heeft besloten het Huishoudelijk
Reglement van de vereniging
‘onder de loep’ te nemen en te
gaan bezien op onderdelen.
Jarenlang is er gesleuteld aan dit
document en zijn er voortdurend
nieuwe onderdelen bij gekomen.
De gehanteerde teksten zijn vaak
geschreven in juridische taal, welke
zich soms moeilijk laten interpreteren naar de realiteit
op de tuinen. In deelopdrachten gaan de
bestuursleden aan de gang en zullen zij verander- en
verbetervoorstellen gaan doen. Wordt vervolgd.

Het
zal
vrijwel
niemand ontgaan zijn,
dat we onverwachts
en illegaal bezoek
hebben gehad van
snuivers binnen de
hekken op ons terrein.
Ze zijn op zoek
gegaan naar alle hortensiaknoppen op onze
tuinen. Onwillekeurig om welke soort of variant
het gaat. Op meer dan 40 tuinen zijn struiken
geknipt en dus bestolen. Volgens informatie van
de drugsafdeling van het Trimbos-instituut(**) gaat
het om de stof ‘cyanide’, die ook nog gevaarlijk is
bij een teveel van inname. De stof komt
voornamelijk voor in de bloemknoppen van de
Oosterse pluimhortensia, maar voor ‘het gemak’
hebben ze alle soorten Hortensia’s ‘gepakt’. Na
aangifte bij de wijkagent ging het snel..…..Een
interview
door Radio-Rijnmond, daarna TVRijnmond, krantenartikelen in het AD en NRC,
tussentijds regionale radio-interviews, toen TVSBS-6 en daarna TV-Max. Dit laatste was
overgenomen van TV-Rijnmond en ook wat
aangepast. Het leek bijna wel wereldnieuws, zo
dook de pers erop. In veel meer delen van
Nederland hebben dezelfde
roofovervallen
plaatsgevonden. Het blijkt een trend.
(**Het Trimbos-instituut is een kennisinstituut. Het doet
onderzoek naar geestelijke gezondheid, mentale
veerkracht en verslavingen).

Foto’s gemaakt tijdens SBS-6-TV-opnames door
Jan Groenendijk
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