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Het bestuur wenst iedereen fijne
feestdagen en een
voorspoedig, groen en
groeizaam 2016!

Kerst.…………..boodschap……..
In een droom liep ik een winkel binnen;
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg : Wat verkoopt u hier?
Alles wat u maar wilt, zei de engel.
O, zei ik, echt waar?
Ik wil graag vrede op aarde,
Geen honger en armoede meer,
Gezondheid en onderdak,
Vrijheid en respect
Voor iedereen.
Wacht even zei de engel,
U begreep me verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
Alleen maar de zaden,
Die u zelf kunt zaaien……………..

Kantine gesloten
Op de zaterdagen 26 dec.
2015 en 2 jan.
2016 is de
kantine gesloten.
Daarna gaan we
op de oude voet verder. Deze maatregel is
ontstaan bij gebrek aan belangstelling van de
leden en langzamerhand een gebruikelijke
traditie geworden bij de vereniging.
Nieuwjaarsreceptie 2016
De gebruikelijke nieuwjaarsreceptie zal
worden gehouden op zaterdag 9 januari
2015 in de kantine. Later hier over meer.
Zoals altijd worden uiteraard
onze leden, donateurs maar
ook wethouders, raadsleden
en andere bekenden van de
vereniging uitgenodigd. Dit is
een ‘uitgesproken moment’ bij
de vereniging om elkaar op een gezellige en
informele manier te ontmoeten. Onder het
genot van een hapje en een drankje wensen
wij elkaar het beste voor het jaar 2016
Nieuwe leden
Ook dit keer zijn
er weer nieuwe
leden te
vermelden. Het
gaat om:
Tuin 75 met dhr. R. Bakhuisen.
Tuin 65 met mevr. J. Simons.
Allebei welkom bij de vereniging, succes met
de nieuwe start op de tuin, veel groenplezier
voor nu en in de toekomst.
Materialen op/van de snipperplaats?
Overleg eerst!
Op de snipperplaats kunt u
bruikbare materialen zoals tegels
kwijt. Overleg wel even met de BWC
wat bruikbaar is. Deze materialen
kunnen dan weer dankbaar gebruikt worden door
andere leden. Maar ook daarvoor geldt: haal niet
zomaar wat weg, maar vraag eerst even.
Misschien had die partij nl. al een andere
bestemming? Oftewel: doe niks zonder te vragen!

Twee belangrijke bestuursbesluiten
Op de bestuursvergadering van 9 november jl.
heeft het bestuur 2 belangrijke besluiten
genomen. Deze besluiten zijn vooruitlopend op
de volgende ALV, waar een voorstel voor een
nieuw Huishoudelijk Reglement besproken
wordt. Deze besluiten zijn wel per direct van
kracht.
Besluit 1 - Afdekken van de grond met zeilen
Het afdekken van grote delen van de grond op
de tuin met zeil of plastic voor een langere
periode, met als doel het verstikken van
ongewenste begroeiing of vanwege gebrek aan
tijd voor onderhoud is niet toegestaan.

Toelichting:
a. De aanblik van een groot, veelal gekleurd zeil
of stuk plastic in een prachtig groen
wandelgebied met een grote variatie aan
hobbytuinders is ongewenst en ongepast.
b. De vereniging heeft als doelstelling het
bevorderen van milieuvriendelijk tuinieren. Als
leden van de vereniging hebben we gekozen om
te tuinieren en afdekken met plastic past daar
niet bij. Het volkomen afdekken van de grond
verstikt en doodt het zo belangrijke bodemleven,
is daarom ecologisch slecht en derhalve strijdig
met deze doelstelling van de vereniging.
Besluit 2 – Nieuwe huisjes en groot onderhoud
Voor het uitvoeren van groot onderhoud aan
opstallen en voor het plaatsen van nieuwe
huisjes en andere opstallen
is toestemming van het
bestuur vereist. Deze toestemming wordt niet gegeven
als
de
werkzaamheden
plaatsvinden in de zomerperiode van 1 april tot 1
november.
Voor
het
uitvoeren van werkzaamheden als gevolg van
calamiteiten zoals stormschade, kan het bestuur
na beoordeling een uitzondering maken.

Toelichting:
Ons tuinenpark, prachtig gesitueerd in het
Schollebos, is destijds door de
gemeente van Capelle aan
den IJssel aangewezen als
stiltegebied. Dat is juist de
kracht en de aantrekkelijkheid
van
ons
terrein.
Het
huishoudelijk reglement geeft
daarom tijden aan wanneer er
geluid geproduceerd mag
worden. De praktijk leert, dat bij de uitvoering
van groot onderhoud en het plaatsen van
nieuwe huisjes hier geen rekening mee
gehouden wordt, mede door het feit dat we
dan te maken hebben met derden. Dat heeft
weer tot gevolg dat handhaving van het
huishoudelijk reglement op dit punt
ondermijnd wordt door de schijn van
willekeur.
Het bestuur
Waterleiding
afsluiten……
De winter is in
aantocht en dat
betekent kans
op (nacht)vorst.
Ter voorkoming van kapotte leidingen en
lekkages wordt de hoofdwaterleiding in het
terrein de eerste week van december al
afgesloten. Voor
de 144 hobbytuinders
betekent dit hetzelfde. Voorkom problemen
en sluit de waterleiding tijdig af. Zuig de
leidingen en geisers leeg ter voorkoming van
bevriezing, ravage en schade. Gebruik een
zout(oplossing) of antivries in het restwater
van het toilet en de wasbakjes. Let ook op
het speciale aankondigingsbord van de
BW&C achter de kantine bij de plattegrond.
Tuinonderhoud in december
- Geef uw tuin een winterbeurt.
- Snoeien van bladverliezende heesters.
-Spitten van de bodem.
- Vorstgevoelige planten beschermen, indien
nodig een beschermhoes aanbrengen.
- Kuipplanten evt. naar binnen halen.
- Buitenkraan afsluiten en zorgen dat al het
vocht verwijderd is. Dit voorkomt kapot
vriezen van leidingen en/ of de kraan.
- Bladvrijhouden van goten en putten.
- Bladvrijhouden van gazon.
- Planten verplanten of nieuwe aanplanten.

