
 
 

 
 
 
Nieuwsbrief februari 2023 
 
Beste tuinder, 
We zijn nog steeds niet bekomen van het nieuws dat Wim, onze beheerder er niet meer is. We 
hebben op 11 februari met velen afscheid genomen in crematorium Waalstede. 
Er waren mooie toespraken waardoor we Wim nog beter hebben leren kennen. 
 
Het bestuur heeft contact gehad met de familie van Wim over een herdenkingsbijeenkomst in de 
kantine. Voorlopig wil de familie rust. Wij wachten op een geschikt moment om Wim op de 
Smallesteeg te herdenken. 
 
We moeten nu als vereniging verder zonder Wim. 
Woensdag 22 februari heeft het bestuur tijdens de vergadering gebrainstormd, hoe we dat kunnen 
aanpakken. 
 
Allereerst is elke tuinder lid van de vereniging. Dit houdt in dat iedere tuinder ook een 
verantwoordelijkheid heeft in het reilen en zeilen van de vereniging. 
 
We gaan proberen om een groep van 6 à 8 mensen bij elkaar te krijgen, die de taken van Wim 
gezamenlijk kunnen overnemen. Er hebben zich al een paar mensen gemeld die hierbij willen helpen. 
Heel fijn.  Elke week een paar uurtjes zou al heel welkom zijn. 
 
We gaan onderzoeken of de gemeente nog kan ondersteunen bij het grote onderhoud. 
 
De klusdagen die elke maand worden georganiseerd zijn niet meer “vrijblijvend”. 
Van iedere tuinder wordt verwacht dat hij/zij komt helpen op 1 of 2 klusdag(en). Hierover volgt 
binnenkort meer informatie. 
 
Op deze manier hopen we de vereniging in stand te kunnen houden. Met ieders hulp moet dat 
lukken. 
 
KANTINE 
De kantine gaat weer open op zaterdag 18 maart. 
 
De kantine is open op woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.15u tot 12.30u 
Behalve koffie en thee zijn er ook tosti’s en sauzijnenbroodjes te koop. 
Op zaterdag is er verse soep tussen 11.30u en 12.30u 
 
Vind je het leuk om ook een dagdeel te helpen meld je dan aan bij Sandra. 



aa.siersema@gmail.com 
 
BAGGEREN SLOTEN 
Het baggeren van de sloten is klaar. De rijplaten moeten nog verwijderd worden en een aantal tuinen 
moeten hersteld worden. Hopelijk gaat dat snel gebeuren. 
 
WATERVOORZIENING  
Binnenkort wordt er weer gewerkt aan de watervoorziening. 
We zoeken nog mensen die daarbij willen helpen. Laat het weten aan een van de bestuursleden of 
mail naar: bestuur@volkstuinendesmallesteeg.nl 
1 april moet alles weer aangesloten zijn en werken. 
 
We wensen iedereen een goeie voorbereiding op het nieuwe  
seizoen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur  

mailto:aa.siersema@gmail.com
mailto:bestuur@volkstuinendesmallesteeg.nl

