NIEUWSBRIEF
Tuinders vereniging de Driessen

Van de voorzitter

Voor mij weer de taak om het seizoen af te
trappen als voorzitter. Het eerste jaar als
voorzitter was voor mij een hele ervaring.
Samen met mijn mede bestuursleden
hebben we in 2017 veel gedaan voor de
vereniging en zijn nog zeker niet klaar.
In 2017 zijn de volgende leden gestopt bij
de vereniging:
Jan van der Ven, Albertine Arts, Jan
Bolwerk, Bart van Elst, Rene Holtmann,
Peter Orth , Jessica de Wit, Bert de Wit,
Albert van Woerden en Adam Podmostka
Daarentegen zijn deze vrijkomende tuinen
ook weer bezet mede namens de open
dag, waar zich toch weer enkele nieuwe
leden zich hebben gemeld, maar ook via
onze facebook pagina en website zijn er
nieuwe leden aangemeld.
De volgende leden wil ik dan even aan
jullie voorstellen en veel tuinders plezier
wensen bij onze vereniging:
Meindert de Graaf, Tonny Janssen,
Caroline Bolwerk, Gery van Tiel, Paulo
Vilaverde, Matthijs Vossen, en Piet
Wingens
Inmiddels staat het tuinseizoen 2018 voor
de deur. Veel leden zijn al heerlijk met
voorbereidende werkzaamheden
begonnen. Met zijn alle gaan we er een
mooi en gezellig tuin jaar van maken.
Rest mij nog een mededeling afgelopen
jaar is er gewerkt aan de website voor de
vereniging deze is nu al bijna halfjaar
online. Neem een kijkje en ontdek wat er
te zien is.

www.dedriessen.nl en facebook
Tuindersvereniging “DeDriessen”
Ceriel Bolwerk, voorzitter.
Tuinwerkdag maart 2018
Vanwege de erg koude dag werd hij eerst
een weekje uitgesteld. En voor wat betreft
het weer was het ook helemaal het
tegenover gestelde een week later: Een
heerlijk zonnetje en goede temperatuur
om lekker de handen uit de mouwen te
steken.
We hebben weer veel gedaan. Aan 1
zijkant is er meidoorn aangeplant, aan
deze zelfde kant is ook begonnen met het
maken van een houtwal. Verder is de
ingang van het terrein helemaal
aangeharkt en zijn de kastanje bolsters
opgeruimd.
Doordat we de kastanjebomen in de hoek
bij de voorzitter hebben omgezaagd, was
er plaats voor een andere boom. 1 van de
notenbomen is daar naar toe verplaatst.
De andere notenboom is in het bos
geplaatst. In het bos is ook nieuwe
aanplant gedaan.
Als laatste, ook niet onbelangrijk te
vermelden, zijn door de heren van de
technische commissie alle waterpompen
weer geplaatst. Dus we hebben weer
water op de tuin.
Ik wil iedereen bedanken voor de hulp
tijdens deze tuinwerkdag.
Groet namens de terreincommissie.
Johan Veldkamp
Onderhoud tuinpaden
Het groeiseizoen begint weer. Dat
betekent dat de tuinpaden binnenkort weer
gemaaid worden door enkele vrijwillgers.
Maak het deze mensen makkelijk en zorg
dat de aan uw tuin grenzende paden goed
onderhouden worden. Maak de zijkanten
onkruidvrij en gebruik het vrijkomende
gras en zand om het pad op het midden
wat op te hogen en eventuele kuilen te
vullen. Als het pad een klein beetje bol is,
loopt het water goed af en blijven de

paden ook na een regenbui goed
begaanbaar.

Beste tuinders,
Zoals je al hebt kunnen lezen in deze
nieuwsbrief, hebben we nieuwe aanplant
gedaan in het bos bij de composthoop.
Graag willen we jullie er op wijzen, dat
deze boompjes zijn aangegeven met een
rood/wit plastic lint. Denk er dus aan bij
het storten van je tuinafval, dat je dit niet
over een boompje heen gooit.
Ook willen we jullie graag vragen om, als
je groot snoeiafval hebt, takken e.d., dit
dan in de houtwal te gooien zodat we
indringers van buitenaf een beetje meer
tegen kunnen houden.

Neen, het was niet de rijdende rechter die
door de tuin liep. Het leek er wel op maar
het was Joost met enkele enthousiaste
leden die adviezen ging geven over het
snoeien van bomen en struiken in een
moestuin. Het was leerzaam en Joost had
voor de belangstellende een en ander op
papier vastgelegd. Joost, nogmaals
hartelijk dank voor jouw inbreng en inzet.

Storten van tuinafval.

Voor a.s. zaterdag, 31 maart, gaan wij
voor de kleinste onder ons (leeftijd tot 8
jaar) een gezellig paasmiddag organiseren

in de moestuin. Er hebben al enkele
enthousiaste kinderen zich opgegeven.
Ook is inmiddels een activiteiten - agenda
rondgegaan met als eerste activiteit, na de
paasmiddag, een zaden, stekjes en
plantjesmarkt. Dit gaan wij voor het eerst
doen dit jaar, nadat deze vraag was
gesteld door enkele leden met overtollige
en teveel gezaaide plantjes. Deze morgen
wordt gehouden op zaterdag 3 juni. Het is
niet de bedoeling dat er plantjes worden
verkocht. Het is puur ruilen van producten.
Tevens stellen wij deze dag voor degene
die wil de tuin open, ook voor andere.
(Open dag)
Iedereen veel tuinplezier en succes deze
zomer. Laat het voorjaar maar beginnen.
Tot slot wenst de redactie u een
fantastisch tuinseizoen en een mooi
Pasen toe.

