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1. Het tuinseizoen loopt ten einde



Beste mensen,

D

e nazomer is dan toch eindelijke worm en zonnig na een koele zomer
met bijna iedere dag regen. Ondanks het weer deze zomer groeit en
bloeit alles als vanouds. Nou ja, bijna alles dan, want sommige groenten
wilden dit jaar niet echt. Hopelijk gaan we alsnog een goede
druivenoogst krijgen, nu het eindelijk warm en zonnig is.
De Borders bij het verenigingsgebouw staan er schitterend bij, nu de
Rudbeckia’s bloeien. Met dank aan de tuinders, die stekjes ter beschikking
hebben gesteld. Ook de heg bij het milieupark en de tuinwinkel is vervangen;
de nieuwe taxusstruikjes beginnen al goed te groeien.
Begin deze maand is ook verder gewerkt aan het onderhoud van ons
verenigingsgebouw. Niet alleen is door vrijwilligers alles binnen schoon
gemaakt, ook het verven van de ramen en deuren buiten is inmiddels gaande.
2. Gevolgen coronamaatregelen
De coronamaatregelen zijn opnieuw versoepeld. De toename van het aantal
besmettingen en ziekenhuisopnames is beperkt. De 1,5 meter afstand vervalt,
maar de regering adviseert dringend wel deze aan te blijven houden. Op de
tuinen mogen nu onbeperkt bezoekers worden ontvangen.
Alle activiteiten zijn weer mogelijk in ons gebouw. Bij aanwezigheid in de
kantine moeten tuinleden en andere bezoekers wel een coronapas of negatieve
PCR-test bij zich hebben.
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Niet iedereen weet dat we gedurende het tuinseizoen zowel op woensdag als
zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur zaken kunnen worden geregeld en vragen
beantwoord. Net als andere jaren dus.
3. Mededelingen

 Dit voorjaar is de zittingstermijn voor 2 bestuursleden afgelopen: Donny
Termonen en Sydney Lopez (algemene bestuursleden). In december loopt
ook de zittingstermijn voor alle andere bestuursleden af: 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 nog geen nieuwe kandidaten aangemeld; dit kan alsnog, mits
er tenminste drie steunverklaringen van tuinleden zijn.

 Bij de ingangen van het milieupark en de tuinwinkel zijn borden opgehangen, waarop is aangegeven hoe en welk afval kan worden aangeboden
op het milieupark. En verklein het groenafval op kruiwagengrootte, zodat
de groencontainer zo efficiënt mogelijk kan worden benut.
Op enkele punten gaan de regels worden aangescherpt. Als je veel afval
hebt, overleg dan vooraf met milieuparkbeheerder, Toon Schollen. Dit om
te voorkomen dat containers opeens vol zijn en andere tuinders hun afval
niet meer kwijt kunnen.

 Milieupark II wordt zo snel mogelijk ontruimd. Mensen, die hier nog
goederen hebben staan, dienen zich op korte termijn te melden bij het
bestuur.

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

 De tuinwinkel heeft gereedschap over dat gratis wordt weggeven aan geïnteresseerde tuinleden. Maar op is op.

 Leden, die hun getrokken certificaten van de zonnepanelen nog niet hebben
ingeleverd, worden opgeroepen dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

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

Knip tijdig uw heggen, zodat ons volkstuincomplex er netjes en verzorgd uit
blijft zien. Heggen langs de paden mogen maximaal 1 meter hoog zijn;
heggen aan de zijkant en tussen tuinen maximaal 1,8 meter.

Het bestuur heeft besloten geen champignonmest meer te bestellen, ondanks
dat diverse leden hierop hebben gevraagd. Dit omdat maar een deel hiervan
wordt afgenomen. Er is tuincompost te koop voor € 3,50 per zak.

Zaterdag 25 september gaat er een burendag worden georganiseerd. Op de
parkeerplaats zal tussen 12.00 en 15.00 een lunch worden geserveerd voor
de buurtbewoners. Hiermee zetten we onze vereniging weer eens op de kaart
in de buurt. En wie wil helpen als vrijwilliger, graag!

Zaterdag 6 november wordt het tuinseizoen afgesloten. De tuinwinkel en het
milieupark gaan dan dicht en ook het water wordt afgesloten. Het bestuur zal
alle watermeters nalopen voor het opnemen van de waterstanden.

Zaterdag 18 december is er een algemene ledenvergadering vanaf 10.00 tot
12.00 uur. Een agenda volgt nog. Als u zich kandidaat wil stellen voor het
bestuur, doe dit dan tenminste een week van tevoren, met hierbij drie of
meer steunbetuigingen van andere tuinleden.
5. Het complex



Rondom het verenigingsgebouw
De kantine zelf is van nieuwe verf worden voorzien en de toiletten gerenoveerd,
zover nodig. De twee overige ruimtes gaan dit jaar ook worden geverfd. Door
vrijwilligers wordt al gewerkt aan het schuren en verven van de raamkozijnen en
deuren aan de buitenzijde van het gebouw. Hulp van nog meer leden is welkom.



Te huur verblijfstuinen: 55 en 56
Te koop: huisjes tuinen 55 en 56
Te huur moestuinen: geen
Te huur verhoogde bakken: geen.
Nieuwe leden: 4.
Nieuwe partnerleden: geen
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Mensen, die nog niet de Gedragsregels hebben getekend, worden verzocht dit
alsnog zo snel mogelijk te doen en worden hiervoor individueel benaderd!
6. Andere activiteiten in ons verenigingsgebouw
In ons gebouw zijn weer activiteiten mogelijk. De bridgevereniging houdt weer
haar bridgeavonden op donderdag en de yoga-club haar oefeningen op woensdagochtend.
Mogelijk gaat ook een zangvereniging van ons gebouw gebruik maken. En er
kunnen weer feestavonden worden georganiseerd.
7. Colofon
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.
September 2021
Woensdagochtend: Yoga beoefenen van 9.00 tot 11.00 uur.
Donderdagavond: Bridgen van 19.30 uur tot 23.00 uur.
Zaterdagochtend: Schuren en verven verenigingsgebouw
25: Burendag op de parkeerplaats

Oktober 2021
Woensdagochtend: Yoga beoefenen van 9.00 tot 11.00 uur.
Donderdagavond: Bridgen van 19.30 uur tot 23.00 uur.

November 2021
Woensdagochtend: Yoga beoefenen van 9.00 tot 11.00 uur.
Donderdagavond: Bridgen van 19.30 uur tot 23.00 uur.
6: sluiting tuinseizoen en milieupark, afsluiten water

December 2021
Woensdagochtend: Yoga beoefenen van 9.00 tot 11.00 uur.
Donderdagavond: Bridgen van 19.30 uur tot 23.00 uur.
18: Algemene ledenvergadering, 10.00 – 12.00 uur
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