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1. Het voorjaar is vroeg  

Beste mensen, 
et voorjaar begint vroeg dit jaar. Geen wonder na een zo zachten winter. 
Er is daarom besloten de tuinwinkel vervroegd te openen op zaterdag 5 
maar as. Het milieupark is dan nog wel dicht. 
19 maart is de opening van het tuinseizoen. Dan gaat ook het 

milieupark weer open, wordt het water aangesloten en houden we onze 
Algemene ledenvergadering. 
 
De drie grote stormen van afgelopen weekeinde hebben ook op ons 
volkstuincomplex hun sporen nagelaten. Veel kasjes hebben glasschade 
opgelopen en her en der zijn bomen omgewaaid. Veelal gaat het om coniferen. 
Meld glasschade zo snel mogelijk bij het bestuur op woensdag- of 
zaterdagochtend als je verzekerd bent, dan kunnen we deze schades gaan 
regelen. En mocht er hulp nodig zijn bij het verwijderen van omgevallen bomen, 
kom langs. We kijken dan hoe we hulp kunnen bieden. 
 

2. Update coronamaatregelen 
 

De Omicronvariant van het coronavirus is minder ziekmakend dan eerdere 
varianten. Het aantal besmettingen neemt inmiddels af en maar weinig mensen 
belanden nog in het ziekenhuis. De meeste coronamaatregelen zijn dan ook 
ingetrokken. Wel blijven de volgende maatregelen van kracht: 

- Geadviseerd wordt 1½ meter afstand te houden. 

H
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- Als je symptomen krijgt, laat je testen op corona bij de GGD. 
- Als je positief bent getest, ga vijf dagen in quarantaine. 

De QR-code heb je niet meer nodig als je ons gebouw bezoekt. Ook de 
verplichting een mondkapje in ons gebouw te dragen, vervalt. 
Kom dus vooral gezellig langs op zaterdag voor een kop koffie of thee, een 
biertje of ander drankje, een hapje of broodje, en een gesprek met bestuurs- 
en/of tuinleden. 
En natuurlijk zijn bestuursleden op woensdag- en zaterdagochtend aanwezig 
tussen 10.00 en 13.00 uur voor vragen en andere zaken. 
 

3. Ons verenigingsgebouw 
 
De renovatie van ons verenigingsgebouw is al flink gevorderd. Door enkele 
vrijwilligers zijn alle ruimtes grondig schoongemaakt en dat was hard nodig.  
Een deel van de binnenruimtes heeft een nieuw verfje gekregen en de komende 
maand gaan vrijwilligers hiermee verder. Als u wilt meehelpen op zaterdag, 
graag.  
Het buitenschilderwerk kon deze zomer niet meer worden afgemaakt, maar de 
voordeur en enkele kozijnen aan de westzijde zien er weer tiptop uit. Komende 
zomer gaan we hiermee verder en ook hierbij is hulp van meer tuinleden meer 
dan welkom. 
 

4. Mededelingen 
 

 Het tuinseizoen wordt geopend op zaterdag 19 maart as. Zowel de 
        tuinwinkel als het milieupark zullen dan open zijn tussen 13.00 en 15.00  
        uur. Tevens wordt het water weer aangesloten. Tuinleden met een  
        wateraansluiting worden verzocht dan aanwezig te zijn om eventuele  
        lekkages direct te kunnen repareren. 
 

 Op zaterdag 19 maart is er een Algemene ledenvergadering tussen 10.00      
        en 12.00 uur, met hierna een tombola. Komt allen. De stukken zijn  
        november vorig jaar al aan alle leden verzonden.  
 

 Dit jaar is de zittingstermijn voor alle bestuursleden afgelopen: Donny 
       Termonen en Sydney Lopez (algemene bestuursleden), Elwin Stoops 
       (interim-voorzitter), Ben Dukker (penningmeester), Anton Roeloffzen 
       (secretaris) en Wout Delicaat (algemeen bestuurslid). Alle bestuursleden 
       hebben zich beschikbaar gesteld voor een volgende zittingstermijn. 
       Er hebben zich twee nieuwe kandidate aangemeld: Lizanne Beyers (tuin 19)  
       en Richelle Lourier (tuin 65).  
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Zaterdag 19 maart wordt ook het water weer aangesloten.  
  

 Beperk het groenafval. Composteer het zoveel mogelijk op uw eigen tuin.  
        Compostbakken zijn gratis beschikbaar. 
 

 Leden, die hun getrokken certificaten van de zonnepanelen nog niet hebben 
        ingeleverd, worden opgeroepen dit alsnog zo snel mogelijk te doen. Dit jaar  
        kunnen ook de laatste 20 certificaten worden ingeleverd voor uitbetaling. 
 

 Veel tuinders hebben het tuinnummer duidelijk zichtbaar op het toegangs- 
       poortje of huisje geplaatst. Wie dat nog niet gedaan heeft wordt dringend 
       verzocht dit alsnog te doen. Dit is belangrijk voor de hulpdiensten! 
       Er komen ook nieuwe borden bij de hoofdingang (met plattegrond tuinen) 
       en bij de paden naar de tuinen (naam pad met tuinnummers).  
 

5.  Het complex   
 
Sinds de overgang van het beheer van alle volkstuincomplexen in Rotterdam 
naar de SVIN is het terreingedeelte, waarop de 4 verhoogde bakken staan, 
overgegaan naar Natuurstad Rotterdam als onderdeel van de seniorentuinen. 
Voor de huur van de verhoogde bakken moet vanaf volgend jaar contact worden 
opgenomen met Natuurstad Rotterdam (www.natuurstad.nl). 
 
Te huur verblijfstuinen: 55 en 56       
Te koop: huisjes tuinen 55 en 56 
Te huur moestuinen: geen 
Nieuwe leden: 3.  
Nieuwe partnerleden: 1 

 
 
6.  Andere activiteiten in ons verenigingsgebouw   
 
In ons gebouw zijn alle weer activiteiten mogelijk. De bridgevereniging houdt 
weer haar bridgeavonden op donderdag en de yoga-club haar oefeningen op 
woens-dagochtend. 
En er kunnen weer feestavonden worden georganiseerd. 
 
 
7.  Colofon    
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De Nieuwsbrief is een onregelmatig uitkomend informatieblad van volkstuinvereniging De 
Tochten en bestemd voor haar leden, partnerleden, vrijwilligers die geen lid zijn, huurders van 
bakken en sympathisanten.  
Eindredactie, namens het bestuur: Anton Roeloffzen, secretaris (tuin 126). 
VTV De Tochten, Cole Porterstraat 2, 3069 ZD Rotterdam.
010-4564644------------------info@vtvdetochten.nl----------------------  www.vtvdetochten.nl 

 
Calamiteiten op het complex: bel, Elwin Stoops, tel 06 – 5555 1945 of Ben 
Dukker, tel 06 – 2899 3509 
 

8. Activiteitenkalender  Let op! Wordt elke volgende editie geactualiseerd. 
 

Maart 2022 
Woensdagochtend: Yoga beoefenen van 9.00 tot 11.00 uur. 
Donderdagavond: Bridgen van 19.30 uur tot 23.00 uur. 
Vanaf zaterdag 5: 10.00 – 13.00 uur: tuinwinkel open. 
Zaterdag 19: Opening tuinseizoen, 10.00 – 12.00 uur: Algemene ledenvergadering,  
                       13.00 – 15.00 uur aansluiten water, tuinwinkel en milieupark geopend. 
 
April 2022 
Woensdagochtend: Yoga beoefenen van 9.00 tot 11.00 uur. 
Donderdagavond: Bridgen van 19.30 uur tot 23.00 uur. 
 
Mei 2022 
Zaterdag 8: Nieuwjaarsborrel. 
Woensdagochtend: Yoga beoefenen van 9.00 tot 11.00 uur. 
Donderdagavond: Bridgen van 19.30 uur tot 23.00 uur. 


