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•  Bestuursvergaderingen 
Afgelopen vrijdag 10 december zou het bestuur op een heidag allerlei concrete kwesties gaan 
bespreken, die later in ons huishoudelijk reglement kunnen/moeten komen of in de nieuwe 
statuten. Helaas heeft corona roet in het eten gegooid; we zijn niet verder gekomen dan een 
reguliere vergadering per zoom en dat is niet optimaal. De heidag hebben we uitgesteld. 
Dit betekent dat we als bestuur alles op alles moeten zetten om voor de ALV van maart de 
prioriteitenlijst goed voor te bereiden. De bedoeling is om in de loop van 2022 een extra ALV te 
plannen om de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement aan de leden voor te leggen. Ook 
hier kan vertraging ontstaan door corona. 
 
•  Statutencommissie. 
Inmiddels is er een statuten commissie geïnstalleerd. Hierin hebben zitting: Hetty Grunefeld, Jan 
Duijghuisen, Jan Robert Zeelenberg en Bert Meinders. Naast het voorbereiden van de nieuwe 
statuten zullen zij zich ook samen met het bestuur buigen over het huishoudelijk reglement. 
  
•  Nieuwe bestuursleden. 

Na de laatste ALV had Mariëlle van tuin 12 zich gemeld als mogelijk nieuw bestuurslid. Omdat zij 
echter nooit kan vergaderen op de tijden dat het bestuur kan vergaderen, kan dit vooralsnog niet 
doorgaan. Zij is wel bereid om adviezen te geven. De komende jaren zal een aantal 
bestuursleden gaan aftreden. Daarom doen we opnieuw een dringende oproep aan de tuinders 
om zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Je kunt altijd eerst een tijdje meelopen om te 
kijken of het je wat lijkt. 
 
• Bemiddelingskosten wisseling tuin 
Veel mensen blijken niet te weten dat de vereniging bemiddelingskosten rekent voor de 
overdracht van een tuin. Voor een hele tuin is dat € 75 en € 37.50 voor een halve of kwart tuin. 
De verkoper betaalt dit bedrag.  
 
•  Slappendeldijk 
Wie de afgelopen weken goed heeft opgelet zal gezien hebben dat de gemeente de 
Slappendeldijk geheel ‘kaalgeschoren’ heeft, vele boompjes heeft gekapt en een takkenril langs 
de ringvaart heeft aangelegd. Enerzijds is deze kaalslag jammer, maar anderzijds was na zoveel  
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jaren verwaarlozing onderhoud hard nodig en we verwachten dat de begroeiing volgend 
voorjaar zich snel zal herstellen. In de afgelopen week heeft een groepje vrijwilligers de hele dijk 
afgestruind op zoek naar plastic, matten, ijzer, buizen en ander vuil en al deze zaken die niet in 
een natuurgebied thuishoren afgevoerd. Chapeau! Ook positief is dat er nog gekeken gaat 
worden naar uitbreiding van de ijsvogelwanden.  
 
•  Ouderenmiddag 
Woensdag 27 oktober was er weer een ouderenmiddag voor met name de bewoners van het 
nieuwe verpleeghuis Buitenhof. Het was een succes met een enorme opkomst. Na de koffie en 
thee met de door ons zelfgebakken taarten kon er door het mooie weer met de mensen over het 
terrein gewandeld en gerolstoeld worden. Helaas kon de traditionele kerstbijeenkomst om 
samen kerststukjes te maken niet doorgaan vanwege de corona maatregelen. 
 
•  Paden  
Tot onze teleurstelling is de renovatie van de hoofdpaden met nobrecal afgewezen omdat het te 
duur zou zijn. In afwachting van een andere manier van herstel met nieuw grit hebben we met 
de vrijwilligers de paden bestrooid met een dun laagje split tegen de gladheid. Dat lijkt aardig 
goed te werken. 
   
•  Containers afval  
Tijdens de laatste werkdag waren er (op het allerlaatste nippertje) ook weer twee 
afvalcontainers beschikbaar, een voor grof vuil en een voor hout. Hier is weer zeer dankbaar 
gebruik van gemaakt en het zal volgend jaar zeker herhaald worden. 
 
•  Baggeren 
Aanvankelijk leek de gemeente van plan te zijn in het najaar onze binnensloten te baggeren. 
Tijdens een extra werkdag hebben we ons daar op voorbereid door o.a. vele leliestekken veilig te 
stellen. Groot was onze teleurstelling toen bleek dat men zich vergist had en op niet De 
Driehoek, maar bij Ons Buiten gebaggerd zou worden. En men wist niet wanneer er wel bij ons 
gebaggerd gaat worden. Als het water te koud is, mag dat niet. Balen dus. Op zaterdag 18 
december hebben we de leliestekken weer teruggeplaatst in afwachting van een baggeractie. 
Wel heeft de gemeente toegezegd dat men de sloten gaat maaien en ontdoen van de te 
weelderige plantengroei op een aantal plaatsen. 
 
TOT SLOT WENST HET BESTUUR JULLIE HELE PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG EN 
GEZOND NIEUWJAAR WAARIN WE ALLEMAAL OPTIMAAL VAN ONZE TUINEN MOGEN GENIETEN. 

 


