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Clubhuis gaat weer open
Vanaf zaterdag 6 juni is het clubhuis op zaterdagochtend weer
geopend!
Het maximaal aantal toegestane personen is 30 en houd a.u.b.
rekening met de 1,5 meter afstand.
Maar heb je last van verkoudheid, hoesten of koorts? Kom dan niet
naar het clubhuis!
Vanaf 10:00 staat de koffie weer als vanouds voor je klaar!

Van de voorzitter
Beste tuinders,
Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, hoor ik van onze ministerpresident dat wij weer wat meer vrijheid krijgen. Het is mogelijk weer wat
zaken op te starten.
Wij hebben als bestuur kunnen vergaderen op afstand via onze laptop,
met dank aan Peter Hagen. Vanaf 11 mei mogen we weer met maximaal
10 mensen bij elkaar komen zodat wij onze vergaderingen weer kunnen houden in de kantine.
Daarbij houden wij wel de anderhalve meter afstand in acht.
Op de tuinen zijn veel tuinders hard aan het werk. Iedereen
is volop aan het planten en zaaien. Nu maar hopen dat ook
alles opkomt.
Vanaf 1 juni kan ook het clubhuis weer open op de
zaterdagochtend tot maximaal 30 personen met
inachtneming van de regels. Dina is de gehaktballen al aan
het opwarmen.
Door alle maatregelen lopen wij dit jaar behoorlijk wat
huurinkomsten mis. Hopelijk kunnen in de loop van september ook andere activiteiten zoals het
bridgen en klaverjassen in het clubhuis worden opgestart.
De tuincommissie kan ook haar werkzaamheden weer oppakken en wij berichten u wanneer er
op de zaterdagochtend weer tuindiensten gedraaid kunnen worden.
In de laatste nieuwsbrief hebben wij gevraagd of er tuinders zijn die bouwzaken wil overnemen
en gelukkig is daar positief op gereageerd. Ook heeft iemand zich aangemeld om Erwin Schulz
te helpen bij het pomponderhoud.
Veel pompen hebben mankementen. Helaas hebben
we weinig tot geen onderdelen van de pompen. We
zijn op zoek naar nieuwe of gebruikte pompen zodat
wij de defecte pompen kunnen vervangen. Het is
lastig deze te vinden. Dus als u een tip heeft, geef
deze dan aan ons door.
Nog een opmerking over de pompen. Sommige
tuinders rasteren hun tuin af waarbij de pomp
moeilijk bereikbaar is voor andere tuinders. Laat ik
duidelijk zijn, de pompen behoren niet bij een bepaalde tuin en kan door alle tuinders worden
gebruikt. Om de twee tuinen staat een pomp en deze moet bereikbaar zijn voor anderen.
Nieuwe tuinders hebben soms problemen met het oppompen van water omdat zij niet weten
hoe de pomp werkt. Vraag het aan een tuinder bij u in de omgeving en u zult zien dat het niet zo
moeilijk is.
Wij hebben offertes aangevraagd voor een nieuwe afrastering aan de Landdrostlaan en wij
hopen nog dit jaar een gedeelte van de afrastering te kunnen vernieuwen.
Geniet van uw tuin en blijf gezond.
Jurrie Noordijk.

Kleine handen,
grote hulp
Regelmatig zijn ze op de zaterdag te
vinden in de berm aan de Landrostlaan
en om het clubhuis. Ons eigen
zwerfafval opruimteam.
Ze zorgen dat de omgeving van de
vereniging vrij blijft van zwerfafval en er
weer keurig bij ligt!
Help je ook mee om het terrein netjes te
houden?!

Nieuws van de Tuincommissie
Sinds de maand april 2020 is de tuincommissie begonnen fasegewijs
langs alle paden een snijlijn aan te brengen. Deze snijlijn is een
hulpmiddel voor de tuinder om te bepalen waar de strook van 20 cm
begint die op grond van het huishoudelijk reglement vrij gehouden
moet worden van begroeiing, beplanting, bestrating. U moet daar als
tuinder zelf voor zorgen.
U wordt verzocht als u deze snijlijn aantreft bij ingang van uw tuin, dan zelf de 20 cm schoon te
maken, respectievelijk schoon te houden, d.w.z. geen begroeiing, beplanting, stenen of grind,
en ook geen gras.
De paden worden tweemaal per maand langs deze rand gemaaid.
Ter informatie hieronder het betreffende artikel van het huishoudelijk reglement.

LEDEN VERPLICHTEN ZICH OM:
1.01

Op grond van het huishoudelijk reglement art. 1.04 Een strook van 20 cm

breedte langs hun tuin vrij te houden van begroeiing, beplanting, bestrating,
waaronder ook wordt verstaan het aanvullen met houtsnippers, grind e.d. daar waar
de tuin grenst aan een pad van het complex.

Verder is ook de Tuincommissie blij dat wij de tuindiensten weer
kunnen opstarten en zo als moestuinders gezamenlijk weer een
bijdrage kunnen leveren aan het schoon en mooi houden van het
moestuincomplex. Daar worden wij allemaal blij van.
De tuindiensten worden op zaterdag 6 juni 2020 hervat en vervolgens
alle zaterdagen van het jaar volgens het bestaande rooster.
Alle moestuinders hebben in het voorjaar persoonlijk bericht gehad over wanneer ze zijn
ingeroosterd. Bij enkelen van hen heeft dit geleid tot een wijziging en ook daarover is de
betreffende tuinder geïnformeerd.
Als je de datum niet meer weet/ kwijt bent, dan kan je dit melden bij de tuincommissie via email tuincommissie-eav@hotmail.com
Ik stuur je de informatie dan nog een keer toe. Vanwege het privacyreglement hangt er geen
rooster van diensten meer op het informatiebord in de kantine.
Wij rekenen op ieders aanwezigheid.
Als u opmerkelijke zaken aantreft en/of als u vragen heeft dan kunt u de Tuincommissie
bereiken via Whatsapp, tel. 06-44836761 of mailen op tuincommissie-EAV@hotmail.com.
Joke Bosman - Tuincommissie

Let op: Diefstal uit tuinen
Helaas zijn er de laatste tijd weer spullen gestolen uit tuinen, o.a een
kruiwagen, een nieuwe regenton en net geplante lupines.
Let daarom goed op en doe bij diefstal altijd aangifte bij de politie! Dit kan
ook digitaal via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/
Geef de diefstal s.v.p. ook door aan het secretariaat (secretariaateav@hotmail.com) zodat het
bestuur ook inzicht heeft in de hoeveelheid en ernst van de diefstallen.

Gezocht: enthousiaste meewerkers Tuincommissie
Het bestuur zoekt voor de Tuincommissie nieuwe commissie leden!
De Tuincommissie geeft uitvoering aan het onderhoud, verbetering of verfraaiing van het
tuincomplex. Zij stelt na overleg met het bestuur jaarlijks een actieplan op. Zij vergadert
driemaal per jaar o.a. over de voortgang van het actieplan.
Taken: Elke 4 weken begeleid je op de zaterdagochtend een groep tuinders bij het uitvoeren het
actieplan. In het actieplan voor 2020 staat o.a. vervanging/herstellen van het toegangshek van
de opslag, herstellen van de afrastering, onderhoud van de beplanting in de singels en langs de
paden.
De Tuincommissie bestaat momenteel uit 3 enthousiaste moestuinders en heeft dringend
versterking nodig met minimaal een maar liever nog twee leden.
Lijkt dit je wat en ben je beschikbaar op zaterdagochtend eenmaal per maand?
Meld je dan snel aan bij Joke Bosman (tuincommissie-eav@hotmail.com)
Ook voor meer informatie kan je bij haar terecht op tel 06-44836761

Activiteiten
Komende activiteiten op de vereniging:
Vanaf 6 juni, elke zaterdag van 10:00 - 12:00 Clubhuis geopend.
Een actueel overzicht van de activiteiten staat op onze website: Agenda EAV

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u secretariaateav@hotmail.com
toe aan uw adresboek.

