
Nieuwsbrief augustus 2021

Beste leden van de Moestuinvereniging Aa-tuinen

Voor moestuinen is het dit jaar een heerlijk seizoen; zon én regen. Alles groeit goed, maar
helaas, de slakken vinden het ook fijn. Achja “elk voordeel heeft zijn nadeel”.
De heggen groeien ook enorm en de sloten en walkanten groeien ook snel dicht. Daarom de
oproep de heggen te snoeien, de berm langs het pad voor uw tuin te schoffelen en vergeet
de slootkanten niet regelmatig te maaien. We willen niet alleen dat iedereen een mooi plekje
van zijn eígen tuin maakt, maar ook dat het hele park goed onderhouden en schoon is. Gooi
daarom geen afval bij de container, maar neem je afvalmaterialen mee naar huis en gooi het
daar weg. Help ook mee om de stapel stenen en afvalmateriaal bij de container te
verwijderen door een kilo of 2 mee naar huis te nemen en daar weg te gooien. Met kleine
beetjes tegelijk kunnen we met 200 leden “bergen verzetten”!

INHOUD:

- Mededelingen
- Uitslag stemmingen ALV
- Afsluiten Aa-tuinen
- Verwijderen van afval bij de container
- Ondersteunende leden gezocht
- Hoe onderhoud je de sloot?
- Oogstfeest
- Weggeefkast voor groenten en fruit; hier kun je het teveel aan oogst doneren

Contact met bestuur: info@aatuinen.nl
Aanvragen bouwvergunning: https://www.aatuinen.nl/bebouwing/

Meld je aan voor de vrijwilligers groeps-whatsapp:
https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT Zo ben je snel op de hoogte van
klusjes, wijzigingen en jaarlijkse bbq. Ook wordt er onderling info, belangrijke meldingen en
ruilen/weggeven van tuinmateriaal uitgewisseld.

AGENDA

Oogstfeest zaterdag 4 september

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

mailto:info@aatuinen.nl
https://www.aatuinen.nl/bebouwing/
https://chat.whatsapp.com/EvNXuJs6G2g84RZnaZtwjT


★ De tuinwerkdag op 28 augustus komt te vervallen vanwege de vakantieperiode.

★ De tuinders van Reseda 1a en 1b die in augustus 2020 tijdens de extra ALV zijn
geroyeerd, hebben de vereniging afgelopen week gedagvaard. Zij eisen hun
lidmaatschap terug en een schadevergoeding van ruim 6000 euro.
Het bestuur bereidt zich voor op de zitting en heeft een advocaat ingeschakeld. Heeft
u juridische ervaring, dan kan de vereniging uw hulp goed gebruiken.

★ Versterk ons gezellig team en wordt ondersteunend lid; help met hand- en
spandiensten zonder de verantwoordelijkheid en verplichtingen van een bestuurlijke
functie. Elk beetje dat je bij kunt dragen betekent veel voor het functioneren, het
welzijn en de sfeer binnen de vereniging!

★ Coloradokevers zijn uiterst schadelijk voor aardappels en andere nachtschaden,
deze invasieve insecten moeten, inclusief eitjes, gedood worden!

★ Vraag altijd éérst een vergunning aan voordat je iets gaat bouwen.

★ Paden moeten goed begaanbaar blijven; snoei de heg en schoffel de bermen in het
belang van toegankelijkheid en het voorkomen van uitzaaien onkruid.

★ Sloten en slootkanten moeten het hele seizoen door met grote regelmaat gemaaid
en leeg getrokken worden. Dat is in het belang van de watervoorziening, de
doorstroom van het water en voorkomen van verstopt raken van de duikers (deze
voeren water af en aan vanuit de grote vaart. Werkt dit niet goed dan heb je bij
regenval een veel te natte tuin en bij droog weer een watergebrek.)

UITSLAG STEMMINGEN ALV

Penningmeester (T.Duijf) is aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen bezwaren en hij werd bij
acclamatie herkozen.

Verhogen van de reservering van de sleutelborg:
meerderheid akkoord met het verhogen van de reservering.

Verbouwing verenigingsgebouw:
- wel renoveren aangenomen. 1 stem tegen.
- 9.750 euro reserveren voor renovatie is aangenomen: 26 stemmen voor.
- 13.750 euro reserveren voor renovatie is aangenomen: 7 stemmen tegen, 24

stemmen voor.
Veiligheidsmaatregelen:

- optie 1: volledig afsluiten(dag en nacht) van het terrein: 1 stem voor dus afgewezen
- optie 2: overdag het terrein open laten en ‘s nachts dicht. 26 mensen stemmen voor,

het voorstel is aangenomen
- optie 3:  tuinen elektronisch afsluiten. 6 mensen stemmen voor. Dit voorstel is

afgewezen.



AFSLUITEN AA-TUINEN

Op de ALV van 5 juli j.l. is besloten in verband met aanhoudende diefstal en vandalisme en
met goedkeuring van de gemeente, het terrein overdag open te houden en ‘s nachts te
vergrendelen middels een slot op het hek. De sleutel die daarop past is dezelfde sleutel voor
het verenigingsgebouw. Ieder lid heeft recht op één sleutel tegen betaling van een borg van
€ 7,50. Als je nog geen sleutel hebt aangevraagd, doe dat dan zo snel mogelijk.

Vanaf maandag 16 augustus ligt de verantwoordelijkheid van het afsluiten van het terrein
bij de leden. Neem dit serieus, want zoiets als het grootschalige vandalisme van afgelopen
voorjaar willen we zo goed als mogelijk voorkomen. Volgens de borden op de hekken mag
niemand het terrein op tussen zonsondergang en zonsopgang. Als je denkt dat je de laatste
bent op het terrein, zet het hek op slot. Als er toch nog een lid aanwezig is, is dat geen
probleem; hij of zij heeft zelf ook een sleutel om te openen en weer te sluiten. Als je ‘s
ochtends de eerste bent, heb je een sleutel om het hek te openen en dan mag dat hek ook
open blijven tot de avond. Het is zaak dat je altijd de sleutel bij je hebt en als je er nog geen
hebt -of kwijt bent- een sleutel aan te vragen: info@aatuinen.nl

AFVAL; oproep aan alle leden

Bij de container worden nog steeds door leden stenen gestort. Ook de aanhanger wordt
steeds opnieuw gebruikt als dump voor afvalmaterialen. De vereniging heeft geen Rovapas
en betaalt dus voor elke kilo afval die ingeleverd wordt! Dat is zonde van het geld en we
willen ook niet de contributie moeten verhogen.

Samen maken we het terrein mooi en schoon. Als 200 leden ieder 2 kilo meenemen en in
hun vuilcontainer bij huis gooien, dan zijn we het afval bij de container kwijt! Daarom
een dringende oproep voor ELK lid; geen afval meer bij de container gooien en neem
2 kilo ervan mee naar huis om thuis in de container te deponeren.
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ONDERSTEUNENDE LEDEN GEZOCHT

Het huidige bestuur bestaat uit 4 leden en dat is te weinig om alle taken goed uit te kunnen
voeren. Wij zijn daarom op zoek naar een leden die het bestuur willen helpen bij uitvoerende
taken. Ben je iemand die de vereniging een warm hart toedraagt en basale
computervaardigheden heeft of bouwkundige ervaring of juridische ervaring of gewoon
heerlijk vindt om de handen uit de mouwen te steken voor een tuinklus of onderhoudsklus?
Stuur ons een mailtje (info@aatuinen.nl)

Wat biedt het bestuur / de vereniging? Helaas geen financiële vergoeding, maar wel een
kopje koffie met een koekje en een gezellig team om in te werken.



SLOOTONDERHOUD

Hoe doe je dat eigenlijk? De slootkant moet begroeid zijn omdat anders de grond verzakt in
de sloot. Ideaal is gras of een stevige bodembedekker. Een lage degelijke beschoeiing is
een goed hulpmiddel tegen het verzakken van het talud. Zorg ervoor dat de begroeiing kort
gemaaid en dichtbegroeid is. In de sloot zelf groeit ook van alles als je het maar laat gaan,
dan groeit het helemaal dicht en kun je er geen water meer uithalen. Ook heeft het gevolgen
voor de doorstroom en dus de watervoorziening bij andere tuinders. Met een soort 4-tandige
hark van de vereniging, trek je die begroeiing uit de sloot. Bij het uitbaggeren van de sloot is
het beter om de modder niet op het talud te leggen, want dan wordt het namelijk steeds
steiler. Als het zwaar is dan kun je een waadpak van de vereniging lenen om in de sloot te
staan, dat maait en ook trek je de planten makkelijker uit de sloot. Maaien kan met een
(elektrische) snoeischaar. Stuur een mailtje (info@aatuinen.nl) of vraag Harrie als je hem op
de tuin ziet, of je even de hark (en/of waadpak) kan lenen.

OOGSTFEEST
Op zaterdag 4 september vieren we met elkaar de oogsttijd. Wat je teveel aan oogst hebt,
kun je weggeven of met elkaar ruilen. Ook kunnen we genieten van elkaars heerlijke
gerechten. Iedereen neemt wat eten en drinken mee, thuis klaargemaakt of ter plekke op
een bbq. Er zijn warmhoudplaatjes en een elektrische kookplaat om het eten op te warmen.
Een bbq heeft de vereniging niet, dus 1 of 2 bbq’s van leden kan handig zijn. Alle leden met
eventueel hun gezinnen zijn van harte welkom.

Kom ook gezellig kletsen, eten en drinken op zaterdag 4 september!



WEGGEEFKAST VOOR GROENTEN EN FRUIT

Annelien Blom-Ziengs heeft gevraagd of onze leden wel eens oogst over hebben en daar
geen raad mee weten. Ze zou dat graag willen aannemen voor haar weggeefkast met
koelkast. Hierin blijven gedoneerde groenten en fruit goed bewaard. Verder zegt Annelien:
“Er komen geregeld mensen spullen en eten halen uit de kast, dus jullie kunnen velen blij
maken met wat je over hebt! En wees welkom zelf ook weer wat uit de Weggeefkast mee te
nemen hoor :)”

De kast is te vinden aan Schutterbeek 35.
Mochten er vragen zijn of meer informatie nodig, de Weggeefkast staat op Facebook:



Www.Facebook.com/WeggeefkastAO

Hartelijke, groene groetjes namens het hele bestuur,

Suzanna Wielinga
Voorzitter

http://www.facebook.com/WeggeefkastAO

