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Tiny Monquil (mooiste Leidse moestuin):
“Tuingeluk is óók een product”

Ons tuinlid Tiny Monquil (M02) won dit jaar de
LBA-eretitel ‘mooiste moestuin van Leiden’. Een beetje
een verwarrende titel die meerderen voorafgaand op
het verkeerde been zette, want ‘mooi’ vraagt een mening en lang niet iedereen valt voor hetzelfde.
De betekenis die het LBA aan dit woord gaf was: zoveel
mogelijk groen-tuinieren-aspecten. En dan komt Tiny
alle eer toe.
“Nee, ik ben er niet één van de rechte strakke paadjes
en wortelen in gelid,” lacht ze tijdens ons interview.
“En ik dacht ook dat het daarom ging.
Dus ik schatte mijzelf helemaal niet als winnaar in.”
Het begon met de mail van LBA-voorzitter Annemarie
Polvliet. “Ze schreef dat ik was genomineerd en werd
uitgenodigd om 28 september naar de Tuincafé-avond
te komen voor de prijsuitreiking in onze kantine. Natuurlijk is dat spannend. En leuk,
want ik ontmoette weer een aantal mensen die ik niet kende, of waar ik nooit eerder
mee in gesprek was geraakt.”

Maarten’s Moestuin

Onze tuinvereniging had vier prijzen in de wacht gesleept en groot was de verrassing
bij Tiny toen ze hoorde dat zij de winnaar was van de belangrijkste van alle prijzen;
die voor de mooiste moestuin. “Iedereen mocht kort iets vertellen over z’n tuin.
Aangezien ik er úúúren over kan praten, was dat wel even een uitdaging.”
Een jaar lang mag Tiny de titel dragen. Na de tuinkeuringen van 2016 zal er een
opvolger zijn. Dan houdt ons tuinlid er in ieder geval het moestuinboek (inclusief dvd
met alle tv-afleveringen) van Maarten’s Moestuin en een waardebon aan over.
Tot de overdracht volgend jaar viert de tuinvereniging de prijs een beetje met Tiny
mee. Trots als we zijn.

Zuring tot borsthoogte

We praten met Tiny nog wat door over haar tuin en inderdaad; een uur vliegt dan
snel om. “Mijn tuin is mij dierbaar en een handenbinder tegelijk. Dit jaar had ik ook
wat tegenslag door diverse inbraken in ons huisje en wat vernielingen, maar dat zet ik
van me af. Ik blijf het zien als rustgevend eilandje in mijn leven.” Sinds 2008 is Tiny op
haar tuin bezig. “Vóór die tijd zaten we op het K-pad. Toen M02 vrijkwam, zag ik
meteen betere mogelijkheden voor een biologische tuin. We moesten echter wel aan
de bak. Er stonden bramenstruiken, brandnetels en zuring tot borsthoogte.
Ik wist niet dat zuring zo hoog kon worden. Vruchtbare grond, dacht ik toen al wel.
Onze zoon haalde de penwortels met een grondboor eruit. Manlief groef kruiwagens
vol glasscherven uit die in de slootrand waren verwerkt. De kas was ingestort en op

de plek waar de gereedschapskist ooit stond hadden
de vorige gebruikers blijkbaar bestrijdingsmiddelen of
oude olie gedumpt. Nog altijd groeit er bijna niets op
die plek, wat ik ook probeer.”

Sperwervrouwtje

“Eigenlijk vind ik onze tuin een gemengde tuin.
Groenten zijn wel belangrijk en vooral jonge bladsla is
favoriet, maar fruit, kruiden en plukbloemen kan ik er
ook niet missen. En relaxen, ontspannen hoort er ook
bij. Tuingeluk is ook een belangrijk product.
Alles op zijn tijd en ongehaast. En ik hergebruik alles.
Als je biologisch tuiniert hoef je niets af te voeren. Takken gebruik je als klimsteun of voor in de
afscheiding. Bladeren worden grond. Ik probeer de tuin
steeds minder arbeidsintensief te maken; alvast een
beetje rekening houden met oplopende leeftijden. Dat is een reden waarom ik met
permacultuur experimenteer. Zo heb ik nu meerjarige rankende spinazie.
Wanneer je een paar mooie groente-of kruidenplanten laat doorschieten, is het leuk
om te zien waar het volgende jaar bijvoorbeeld de kervel, selderie of winterpostelein een plek heeft gevonden. Tiny geniet van de dieren waar ze, zoals ze zelf zegt
‘eigenlijk een beetje tussen woont’. “Slakken en muizen moet je uiteraard wel wat
temperen, maar ook die horen hier. Wij zijn de gasten.” Vorig jaar werd Tiny vanuit
de hangmat verrast door een sperwervrouwtje dat in een flits een prooi greep op
haar tuin. “Ik was volkomen verrast en vond het natuurlijk triest voor de buit, maar
ja, ook dat hoort bij natuur.”

Omzagen

Het leukste vindt Tiny het zaaien en stekken en de vaak geweldige smaak van de
verse oogst. “Dit jaar had ik mini paksoi. Niet eens zo’ n moeilijke groente en heerlijk
van smaak. Maar er zijn ook dingen die ik heb opgegeven. Wortelen bijvoorbeeld. Ik
heb drie jaar geïnvesteerd in de strijd tegen wortelvlieg, maar alles zonder
resultaat. Dan maar geen eigen wortelen.” Uien zijn altijd wel een succes op Tiny’s
tuin. “En ik heb een Japanse wijnbes. Daar heb je bijna geen omkijken naar en het
levert heerlijke kleine vruchtjes op die in geen enkele winkel te koop zijn.”
Een ander succes op haar tuin zijn de oude appelbomen “Die stonden er al toen
we hier kwamen maar waren volkomen dichtgegroeid. ‘Omzagen’, was het advies
van diverse andere tuinleden. Maar ik heb ze langzaam teruggesnoeid en nu zijn ze
prachtig, een genot om bij hitte in die schaduw te zitten. Eén is een sterappel, met
ouderwets geurige appeltjes. Het voelt als een schat, als ik die mee naar huis neem.”
En nóg een succes: de rode vlier op de hoek van Tiny’s tuin.
“Tuinleden en wandelaars vragen vaak welke struik het is, want als ‘ie vol roze bloesem staat is ’t echt een plaatje. Hij stekt gemakkelijk, dus als het zo uitkomt, geef ik
er eentje mee aan mensen die echt belangstelling hebben.”
Eigenlijk is ze nog in het volle vuur van haar verhaal, als Tiny opeens op haar horloge
kijkt. “De tuin roept, ik moet er vandoor.” We stoppen het interview, maar voor ze
vertrekt, maken we nog wel de afspraak dat ze dinsdag 28 juni tijdens de
Tuincafé-avond over haar tuin komt vertellen. Voor degenen die dus door dit
interview nieuwsgierig zijn geworden: noteer 28 juni om live naar Tiny’s persoonlijke
verhaal over DE MOOISTE MOESTUIN VAN LEIDEN te komen luisteren.

Nieuwjaarsreceptie
De traditionele nieuwjaarsreceptie
werd zondagmiddag 3 januari
gehouden. Wie de oliebollen, appelflappen en beignets had gemist, kon
nog goed aan zijn/haar trekken
komen. Het biljart stond vol.
De kantine zag er fantastisch uit
met – uiteraard nog – de opgetooide
kerstboom in een miniwereld van
sneeuw. Enkele prachtige grote
kerststukken op andere plaatsen maakten het aanzicht compleet. Een groot aantal
leden kwam naar de receptie en vele handen werden er geschud.
Hans Klink, onze tweede voorzitter, hield namens het bestuur een korte toespraak
waarin hij wat bestuurszaken naar voren bracht.
Hans verving voorzitter Jaap van Riet, die helaas was verhinderd.
Daarna hief Hans het glas op het nieuwe jaar. Het bleef nog lang gezellig.

RHP-keurmerk voor potgrond
Potgrond is in alle soorten, maten en kwaliteiten te
koop. Goede potgrond zorgt er onder andere voor
dat planten voldoende vocht en lucht bij de
wortels hebben, zodat je kunt genieten van mooie
en gezonde planten en bloemen. ‘RPH Consumer’ is
een keurmerk dat al sinds de jaren zestig bestaat en
garantie geeft voor kwalitatief goede en schone
(onkruidarme) potgrond. Het keurmerk controleert
de samenstelling, kwaliteit en aanwezigheid van
stoffen die niet in potgrond thuishoren en die je ook als klant niet wilt, zoals
restanten van bestrijdingsmiddelen en ziekteverwekkers. In potgrond met het RHP
Consumer keurmerk mogen dergelijke stoffen niet voorkomen. Staat het keurmerk
op de zak potgrond die je, wáár dan ook wilt kopen? Dan heb je een aantal
garanties, waarbij nog komt dat producenten van RHP-potgronden milieuvriendelijk
werken. Na de winning van de grond wordt het gebied weer natuuurgebied.
Vind je goede potgrond én duurzaam gemaakte potgrond belangrijk? Dan verdient
het aandacht om bij de aankoop van nieuwe potgrond het RPH-keurmerk op de
zakken in de gaten te houden.

Overleden
In de periode van Kerst en jaarwisseling werden drie families binnen onze vereniging
geconfronteerd met het heengaan van dierbaren. Tuinlid Piet Mink moest afscheid
nemen van Elly, zijn echtgenote. Tuinlid en lid van onze bouwcommissie
Henk Ooijendonk overleed na een ingrijpende operatie en tuinlid Peter Zwaan
overleed aan een slopende ziekte.
Zowel het bestuur als diverse leden toonden hun medeleven
tijdens de verschillende afscheidsbijeenkomsten.
De vereniging wenst alle nabestaanden veel sterkte
bij het gemis van hun dierbaren.

Presentatie gereedschap en
gratis slijples snoeischaren bij
start Tuincafé-seizoen
Kwaliteitsgereedschap is niet goedkoop,
maar vaak uiteindelijk tóch minder duur
dan driemaal de aanschaf van middelmatig
materiaal, dat kapot gaat. Voorbeeld: een
lid kocht drie spades bij tuincentra. Eerst
een goedkope. Toen die (dank aan de klei!)
verboog, een duurdere.
En na hetzelfde euvel een nog iets duurdere. Ook die kon onze zware grond niet aan.
Nu heeft hij een ‘Tuinheeren’-spade die goedkoper is dan de kosten van drie
vorige spades samen. Net als twee jaar geleden start ons nieuwe Tuincafé-seizoen
op dinsdag 1 maart met aandacht voor (goed) tuingereedschap. Louis Decae van De
Tuinheeren komt na twee jaar wéér met een arsenaal aan kwaliteitsgereedschap en
vertelt erover. Ook geeft hij weer slijples. Heb je snoeischaren die wel een slijpbeurt
gebruiken kunnen? Neem ze mee, want dit is je kans om je gereedschap aan te
vullen en letterlijk op scherp te zetten, vlak voordat het seizoen weer begint.
De verhalen van Louis zitten bovendien vol tips, trucs en humor, waardoor zijn
presentaties altijd naast kennis ook veel plezier opleveren.
Kom je ook? Iedereen is welkom en de entrée is gratis. Locatie: de kantine.
Deuren open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.
Kijk voor ons hele jaarprogramma 2016 op Facebook (Tuincafé Cronesteyn).

Plaats aardappelteelt
Voor de jaarlijkse aanwijzing van het tuindeel waar
aardappelteelt is toegestaan, worden de tuinen van voor
(padzijde) naar achter (slootzijde) in drie gelijke stukken
verdeeld. Elk jaar schuift de aardappelteelt één deel door.
Dit jaar heeft het bestuur het voorste deel (dus aan het pad) voor de teelt aangewezen. Door deze verplichte carrousel voorkomen we aardappelziekte.

Sfeerfoto’s van Bart Hoek
Tuinlid Bart Hoek fotografeert graag en doet dat
ook op ons complex. Bart stuurde de redactie
onlangs wat winterfoto’s van het afgelopen jaar.
Om je een idee te geven van wat hij zoal fotografeert, drukken we hier enkele van zijn ‘kiekjes’ af.
Trouwens … om misverstanden te voorkomen:
‘kiekjes’ is een synoniem voor foto’s en wordt
al járen vaak een beetje denigrerend bedoeld.
Maar wist je dat de Leidse mijnheer Kiek één
van de eerste portretfotografen van Nederland
was en zijn foto’s zo beroemd waren, dat het
type foto naar hem werd vernoemd?
Eigenlijk begon het dus juist als compliment. En
zo is het hier ook bedoeld naar onze tuinfotograaf. Bart: bedankt!

Nieuw lid
In december heeft de vereniging nog één nieuw lid verwelkomt.
Het gaat om mevrouw Martina (tuin H15) uit Leiden. Zij was het 25e en laatste lid
dat in 2015 instroomde. Met het nieuwe seizoen al bijna voor de deur wensen wij
haar veel plezier in de vereniging én met onze hobby.

15 maart: Introductiebijeenkomst nieuwe leden
Op dinsdagavond 15 maart organiseert het bestuur weer een introductieavond voor
de nieuwe leden die de afgelopen maanden een volkstuin kregen toegewezen.
Alle leden krijgen nog een persoonlijke uitnodiging met uitleg, maar bij deze alvast
het advies aan hen om de avond in hun agenda te reserveren. De bijeenkomst duurt
van 20.00 tot 21.30 uur en wordt gehouden in onze kantine of Commissiekamer

Activiteitenagenda februari/maart

(zie ook de activiteitenkalenders bij de paden)
Do. 11 februari		
Do. 25 febuari		
Di. 1 maart		
				
Za. 12 maart		
Za. 12 maart		
Di. 15 maart		
Za. 19 maart		
ZO. 20 maart		
Do. 24 maart		
Do. 31 maart		

knutselavond
knutselavond
Tuincafé:
presentatie goed gereedschap en slijples snoeischaren
paaskaarten
start testen waterleiding complex
introductieavond nieuwe leden
start werkbeurten (Pad H en inhaalbeurt)
Paasbrunch: deelname opgeven in de kantine
knutselavond
Tuincafé: Zaden en kiemen

Buitengewoon congres Leidse Bond van Amateurtuinders (LBA)
De LBA had op 3 februari een extra congres uitgeschreven over de compensatie van
volkstuinen door de gemeente Leiden. Door het korte tijdsbestek was het niet
mogelijk tuinleden op tijd in te lichten.
In verband met de stedelijke uitbreiding zijn in de loop ter tijd veel volkstuinen
verdwenen. Het gaat hierbij om een totale oppervlakte van vijf hectare.
In 1998 heeft de gemeente Leiden een convenant gesloten met de LBA, toenmaals
mede ondertekend door Alexander Pechtold, over het verhuren van gronden ten
behoeve van nieuwe volkstuinen. Ter compensatie hiervan is in 2012 in de Oostvlietpolder als eerste fase ongeveer 83 tuinen (ongeveer 0.5 hectare) verhuurd aan de
tuinvereniging OTV.
Na 2013 is volledige compensatie immer de insteek van de LBA geweest.
Na veel heen en weer gepraat tussen gemeente en de LBA is uiteindelijk in 2016
door wethouder Frans de Wit maximale compensatie toegezegd; weliswaar in fases.
De gemeente Leiden heeft nu voor de tweede fase een voorstel gedaan aan de LBA
voor de compensatie van twee hectare met een budget van één miljoen euro.
Op 14 januari 2016 vond het laatste compensatiegesprek plaats tussen wethouder

de Wit en de LBA; hierin werden bepaalde toezeggingen gedaan.
Rond 19 januari kwam de Nota compensatie volkstuinen fase 2 met daarin voorstellen en op 3 februari heeft de LBA op het extra congres in aanwezigheid van de
wethouder en een aantal ambtenaren het voorstel van de gemeente gepresenteerd.
Daarna wilde de LBA direct tot besluitvorming overgaan (kiezen locatie) mede om de
gang er in te houden; voordat je het weet is het geld ergens anders aan besteed leek
de gedachte.
De congresleden (vertegenwoordigers van de Leidse Tuinverenigingen) vonden het
tijdsbestek om een locatie aan te wijzen te kort om weloverwogen keuzes te maken
en besluiten te nemen.
Het congres ging wel akkoord met:
•
compensatie volkstuinen in fases als onderdeel van volledige compensatie
(vijf hectare)
•
dit jaar maximaal twee hectare met een budget van 1 miljoen euro (fase 2)
•
resterende compensatie (drie hectare) later ten zuiden en ten westen van
Leiden
•
elke tuinvereniging wijst een persoon aan om zitting te nemen in de
begeleidingscommissie voor fase 2
•
voor 3 maart 2016 maken de respectievelijk tuinverenigingen hun
locatiekeuze kenbaar bij de LBA
Locaties compensatievoorstel fase 2:
•
Oostvlietpolder naast tuinvereniging Oostvliet – twee hectare - 88 tuinen van
maximaal 150 m2 - kosten ongeveer 1 miljoen euro
•
Oostvlietpolder naast tuinvereniging OTV – ruim één hectare - 59 tuinen van
maximaal 150 m2 - kosten 670.000 euro
•
Polderpark Cronesteyn bestaande uit twee gescheiden locaties; bij het spoor
Leiden/Utrecht en vlak naast tuinvereniging Cronesteyn – samen 1.7 hectare 100 tuinen van maximaal 150 m2 – kosten 970.000 euro.

Stormschade
Het zal u niet ontgaan zijn dat het maandag
1 februari en de daarop volgende dinsdag erg
stormachtig was in ons land. Maandag, tegen de
avond, werd er dan ook gemeld dat een grote
boom achter ’t Winkeltje in tweeën was gebroken.
Dat afgebroken deel had zich over het hek en de
gascontainer op ons inkoopgebouw gevleid. Dinsdag, bij het bekijken van de schade, was, als je goed keek zichtbaar dat er ter hoogte
van de breuk een zwam zijn werk had gedaan, iets wat wel meer schijnt voor te
komen bij dit soort bomen uit de
familie populier. De schade viel eigenlijk nog wel mee en is goed te herstellen. De
verzekering is ingelicht en de acties om de boom tot openhaardhout te verwerken
zijn inmiddels opgestart. Over niet al te lange tijd is het leed weer geleden.

Van de voorzitter,
Wat u voelt weet ik niet, maar zo langzamerhand zijn bij mij de eerste lentekriebels
voelbaar. Ondanks de warme winter toch een jaarlijks terugkerend gevoel.
Maar lentekriebels houden ook in dat er weer veel dingen gedaan moeten worden

of staan te gebeuren, hieronder noem ik er een paar:
Tussen 12 en 19 maart gaat onze watercommissie de aansluitingen controleren en
waar nodig repareren. Let in dit verband op de aankondigingen in de mededelingenkastjes en kijk ook even naar de bijlage van deze Croniek. Met in gang van zaterdag
19 maart kan er dan weer genoten worden van ons onvolprezen Nederlandse drinkwater. Op 27 en 28 maart is het Pasen, traditioneel de start van het tuinseizoen.
Daarom is de eerste zaterdagse openstelling van de slagboom op het Edelweisspad
dit jaar op 19 maart aanstaande.
Een dringend verzoek is om uw tuin na 11 maart tot 1 mei niet af te sluiten of
afgesloten te houden. Watercommissie en TCC moeten hun werk kunnen doen en
afgesloten tuinen maken dat er veel tijd verloren gaat met hercontroles.
U weet natuurlijk allemaal dat uw “koninkrijkje” voor 15 april weer in goede staat
moet zijn maar doe dat alstublieft niet als dat tuinlid dat gezien werd met spuit
waaruit een chemische bestrijdingsmiddel ontsnapte. Dat is minder goed voor uw
gezondheid, die van de buren en bovendien verboden.

Beste tuinleden,
even een berichtje vanuit de ontspannings commissie.
Terugblikkend op het afgelopen jaar, denk ik dat het afgelopen jaar heel geslaagd is
geweest. Er werd veel gevangen met vissen, op bingoavonden was de kantine tot in
de nok gevuld, alle dartpijlen vlogen in de roos, vele doelpunten werden er gemaakt
tijdens het voetbaltoernooi, de kinderen hebben leuke middagen beleefd, er werd
naar hartelust gekaart, en geknutseld, de spoken van de spokentocht waren dit jaar
echt verschrikkelijk eng en de playback was na vele jaren afwezigheid weer terug in
het programma en niet te vergeten alle feestavondjes en
het sinterklaasfeest.
Wat het allerbelangrijkste was van het afgelopen
jaar, is dat we het met elkaar heel gezellig
hebben gehad!! Wat ik zelf heel fijn vond en
ook nog steeds vind, is dat we dit alles met
elkaar hebben gedaan en dat er ook
mensen die normaal deze festiviteiten aan
zich voorbij lieten gaan, zijn geweest of
ergens aan mee hebben gedaan.
Want het motto is nog steeds dat iedereen
mee kan doen.
Ik hoop dat dit jaar net als vorig jaar ook
weer heel gezellig zal zijn, en hoop jullie
allemaal dan ook weer te mogen begroeten
tijdens één van deze activiteiten. Ik heb er in ieder
geval weer erg veel zin in en ik hoop jullie ook!
Tot slot wil ik alle vrijwilligers van de kantine en de vrijwilligers van welke activiteit
dan ook heel erg bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar, hoop dat jullie ook dit
jaar weer van de partij zullen zijn.

		
Groetjes,
			
De ontspannings commissie

Slipcursus - Eendenkroos
Kroos is de verzamelnaam van kleine plantjes zonder stengel die op stilstaand of
bijna stilstaand water drijven, ze zijn nog geen drie centimeter groot.
Eendenkroos heet officieel Lemna, en heeft ook nog wat familieleden met dezelfde
naam, zoals Lemna gibba (Bultkroos) of Lemna minor (Klein kroos).
Eendenkroos dankt zijn naam waarschijnlijk aan het feit dat eenden het kroos
makkelijk verspreiden. Heeft een eend zin om zich even te verkassen dan vliegt hij
naar een ander watertje. Heeft hij daarbij nog wat kroos aan zijn poten hangen, dan
belandt het kroos in dat nieuwe water. En zijn de omstandigheden daar
‘kroosvriendelijk’, dan is het oppervlaktewater binnen een mum van tijd bedekt met
een zo groen als gras gekleurde deken.
In water waarin haast geen beweging zit, voelt kroos zich thuis. Als het water een
warme temperatuur heeft en er is veel schaduw, dan wordt het kroos enthousiast.
Bij winterse temperaturen zakt kroos normaal gesproken naar beneden om daar een
soort ‘winterslaap’ te houden. Wanneer de lente dan begint en het water
opwarmt, wordt het kroos wakker en krijgt er weer zin in.
Milde winters, zoals dit jaar, zijn topjaren voor kroos.
Kroos vermenigvuldigt zich door delingen en het groeit
erg snel. Als de situatie meewerkt, heb je binnen een paar
dagen van enkele plukjes- ineens meters kroos. Ach, dat is
toch een mooi gezicht, kun je denken.
Maar wat gebeurt er als er teveel kroos op de sloten
tussen onze volkstuinen groeit? Kort gezegd; de sloot gaat
op slot. En een sloot die op slot gaat, die gaat stinken.
En uit een stinkende sloot willen we geen water tappen
voor ons kropje sla.
Wat is het probleem? Als er een dikke laag kroos op de sloot
ligt, dan komt er geen zuurstof meer in het water.
En zonder zuurstof moeten waterplanten en vissen naar adem
snakken, met een minder prettige afloop, ze gaan dood.
Dode waterplanten gaan rotten en belanden in de sliplaag op de
bodem. Dit rottingsproces verbruikt ook zuurstof en uiteindelijk
legt iedere vis dan het loodje in uw slootje.Dus wat moeten we
doen? Tja, de opwarming van de aarde tegenhouden, hoor ik u
denken. U heeft helemaal gelijk. Maar ik wilde het iets dichter bij
huis (en tuin) houden. Hier komen de tips:
Geef eenden geen voedsel (tenzij het vriest dat het kraakt).
Een kind die al drie ijsjes op heeft hoeft zijn bakje sla ook niet
meer. Eenden eten van nature kroos, maar als u ze al gevoederd
heeft laten ze die hapjes aan zich voorbij gaan.
Zorg dat de sliplaag op de bodem van de sloot niet dikker wordt.
‘Vis’ daarom in de sloot gewaaide bladeren uit het water, gooi
geen rot fruit of ander tuinafval in de sloot. Zorg dat er zon in de
sloot kan komen, haal teveel begroeiing weg. Zorg dat de bemesting van uw tuinaarde niet in de sloot beland.

En, gooi kroos op uw composthoop! Kroos
zit boordevol voedingsstoffen.
Als het niet uit een stinksloot komt, maar
op tijd uit het water wordt gehaald is het
een prima toevoeging voor de kwaliteit
van onze grond. Puntje is wel dat we de
sloten op deze manier met elkaar moeten
onderhouden. Tuinen zijn door schuttingen
gescheiden, en soms waait er wat onkruid
over van nabijgelegen tuinen, maar bij
sloten is het een ander verhaal.
Water houdt zich namelijk niet aan ‘landsgrenzen’. Dus laten we met elkaar de
sloten schoonhouden. Zorg dat u geen vreemde eend in de bijt wordt!

Van de penningmeester

Betaling jaarnota

Veel leden hebben inmiddels hun jaarrekening betaald. Dank daarvoor, want net als
in ieder huis vallen ook bij onze vereniging
dagelijks rekeningen binnen, die moeten
worden betaald.
Voor degenen die hun rekening nog niet
hebben voldaan: uiterlijk 20 februari moet
het geld binnen zijn. Daarna volgt er een
verhoging vanwege de kosten die de
vereniging moet maken voor incassatie.
Met enkele leden is, vanwege bijzondere
omstandigheden, een aparte
betalingsregeling afgesproken. Voor hen is
duidelijk wanneer de volledige betaling in
orde moet zijn.
Wenst u ook een aparte betalingsregeling
dan is zaterdag 20 februari de laatste
mogelijkheid om die aan te vragen.
Met vriendelijke groet,
Fred Weber

Rooseveltstraat 78

