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De “TUINFLUITER”
Hallo leden dit is uitgave nummer 3 van De Tuinfluiter met nieuwsberichten, tips en weetjes.
Nieuwsberichten:
1) Op 13 juni 2015 is plotseling overleden Nico van den Berg, echtgenoot van onze voorzitter
van de Tuincommissie, José Leijten.
Het bestuur en de leden van de Tuincommissie wensen José en haar familie veel sterkte toe
in deze moeilijke dagen.
De taken van José zullen tijdelijk worden waargenomen door Paul Disveld.
2) Bericht van de Feestcommissie ( zie bijlage)
3) Toegetreden tot de tuincommissie is Wim Hompe van tuin 113/114.
Namens het bestuur en de Tuincommissie: Wim van harte welkom.
4) Tuinschouw:
De tuincommissie is begonnen met de tuinschouw. Dit houdt in dat 2 personen van de
tuincommissie uw tuin komen bekijken. Over het algemeen liggen de tuinen er dit jaar goed
bij. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Bij slecht of helemaal geen onderhoud wordt u
hierover aangesproken wat hiervan de oorzaak is. U krijgt dan alsnog de gelegenheid om een
en ander binnen een bepaalde termijn op orde te brengen. Gebeurt dit niet binnen de
afgesproken tijd dan zal de tuincommissie het bestuur voorstellen op uw kosten de tuin in
acceptabele staat te brengen.
Het kan niet zo zijn dat uw buren last hebben van uw overwoekerde tuin vol met onkruidzaden.
5) Diverse leden hebben gemeld dat er knoflookplanten en potten met aardbeien gestolen zijn
van hun tuinen. De leden wordt nogmaals verzocht op te letten dat onbevoegden niet
zomaar het complex op kunnen komen en de poort af te sluiten na binnenkomst.
Dit scheelt in ieder geval iets. Valt u iets op meldt dit dan bij leden van het bestuur of de
tuincommissie.

Dit jaar zijn er door het milde voorjaar erg veel (naakt)slakken. We willen er nogmaals op wijzen dat
werken met gifkorrels niet de juiste manier is om slakken te bestrijden. De vogels en egels eten deze
slakken op en worden dan ziek of gaan ook dood. De milieuvriendelijke korrels helpen maar een
beetje. Het beste is bier, verschaald of aangelengd met wat water, doe dit in een glazen potje of de
plastic wespenval en plaats dit potje op een schaduwrijk plekje onder je planten. Je zult versteld
staan van de hoeveelheid slakken die je per nacht vangt. Persoonlijk heb ik de beste ervaring met de
plastic wespenval. Er gaat maar een kleine hoeveelheid bier in en er zitten elke dag naaktslakken in.
Succes,
De Tuincommissie
Bijlage:

Laat het maar groeien!
Beste medetuiniers,
Sinds onze jaarvergadering in april zijn wij als feestcommissie van start gegaan om ons
jubileumjaar feestelijk vorm te geven. In 2016 is onze tuinvereniging namelijk 25 jaar
oud/jong!
Met het thema “ Laat het maar groeien” gaan we met elkaar aan de slag!
In januari 2016 krijg je een cadeautje bij de jaarlijkse factuur. We willen je uitnodigen mee te
doen aan een kweekwedstrijd. In de loop van het seizoen zullen we kijken hoe groot de zaden
uitgegroeid zijn en wie er in de prijzen valt!
Verder zijn we bezig een rondleiding te organiseren in een interessante tuin.
En: tot slot zullen we een feest geven met boeiende verrassingen. Daarop is ieder
ingeschreven lid van de tuinvereniging samen met één introducé van harte welkom.
Alle activiteiten zijn voor tuinleden en één introducé gratis!
Om het een en ander goed te kunnen organiseren krijg je binnenkort een korte enquête om in
te vullen. Doe dat alsjeblieft. Dan kunnen we ons jubileumjaar zo feestelijk mogelijk
organiseren!
Hartelijke groeten, Hanny, tuin 104, René, tuin 118, Annet, tuin 108
PS! Wil je nog een vraag stellen of opmerking maken, mail dan naar:
annet@zininmijnleven.nl

