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Samen zorgen voor een mooi complex is een uitdaging.  
 

                                
                    
 

Beste tuinvrienden, 

We staan weer aan het begin van een nieuw tuinseizoen, velen van ons zijn de afgelopen weken 

mede door het mooie weer alweer druk bezig geweest, de eerste zaden zijn alweer gepoot! 

Het is goed om te zien dat we met ons allen zoveel mogelijk aan de corona maatregelen hebben 

gehouden en ook blijven houden zodat we samen van ons mooie tuincomplex kunnen blijven 

genieten! Zoals jullie ongetwijfeld gemerkt hebben zijn de toiletten vernieuwd en zijn de wanden 

en de vloer van tegels voorzien ( Jan en zijn medewerkers bedankt voor jullie inzet ), laten we 

samen ervoor zorgen dat het schoon en netjes blijft! 

Gert Post en Ton Vermeer gaan binnenkort weer de pompen plaatsen, zodat iedereen vanaf 1 april 

weer water kan pompen ( vanwege eventuele besmetting plastic handschoenen gebruiken ) 

De eerste tuindienst begint weer op 20 maart! 

 

Monic Breed en Anita Burghart hebben vanwege hun drukke werkzaamheden bedankt voor de 

tuincommissie, zij zijn wel beschikbaar voor hulp bij eventuele activiteiten. 

Anita en Monic bedankt voor jullie inzet voor de tuincommissie !  

 

We wensen iedereen een groeizaam en succesvol tuinseizoen toe !  BLIJF GEZOND !!! 

 

 

 

.Graag willen we ervoor zorgen dat het Bospad weer open kan en berijdbaar wordt, hiervoor 

zoeken we aantal mensen die ons willen helpen met het bladvrij maken en egaliseren van het 

Bospad op woensdag 17 en 24 maart van 10.00-13.00 uur , graag opgeven via VTV mail ( vtv-

apeldoorn-zuid@hotmail.com )          

 

.Op de parkeerplaats ligt nog ca 3 kuub bio-mest welke naar achteren bij de paardenmest moet 

worden verplaatst, wie kan en wil ons hierbij helpen ? we kunnen dit in teamverband doen maar 

als je het wilt doen op een voor jou geschikt tijdstip is dat ook prima ! Graag aanmelden via het 

VTV mail adres ( vtv-apeldoorn-zuid@hotmail.com ) 

 

.Ook zijn we van plan om aan de achterzijde van het clubhuis ( naast het kruiwagenhok ) een 

ruimte te creëren  voor de opslag van diverse materialen van de vereniging ( o.a. palen, rollen 

gaas, tuinbanken, stapelstoelen), wie wil ons daarbij helpen zodat alles netjes en droog wordt 

opgeslagen, graag aanmelden via vtv-apeldoorn-zuid@hotmail.com 

 

 

 

extra handjes gevraagd 
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Nieuws vanuit de 
tuincommissie 

             

      
 

 

De tuincommissie bestaat uit :  

Paulien de Mare ( tuin 67b 68b 

69b ), Cobi Pons ( tuin 60a/b ) en 

Juliette Nieboer (tuin 81a 82a)  

 

Doelstellingen van de 

tuincommissie zijn: 

 

. door het houden van ca 4x per 

jaar van een tuinkeuring zien we 

of elk lid zijn/haar tuin goed   

   kan onderhouden , eventueel 

kunnen we dan een advies geven. 

   We gaan deze tuinkeuring 

noemen : ”een kijkje in de tuin”  

.  het organiseren van 

activiteiten die gericht zijn op 

elkaar te ontmoeten, kennis 

maken met de   

   nieuwe leden en elkaar hulp 

aanbieden bij het tuinieren.  

.  het delen van informatie via 

o.a. de nieuwsbrief, het 

organiseren van lezingen, 

diavoorstellingen 

   tijdens een ledenvergadering. 

.  contact leggen met 

maatschappelijke organisaties 

met als doel: het samenwerken 

met onze 

   vereniging en de organisatie 

om mensen hulp te bieden op het 

gebied van tuinieren en natuur. 

.  samenwerking met het bestuur 

en de technische 

onderhoudsploeg 

Een kijkje in de tuin 

 

 
 

 

2 personen vanuit de 

tuincommissie gaan 4-5 

keer per jaar het complex 

rond om een algemene 

indruk van alle tuinen te 

krijgen, (uiteraard 

rekening houdend met de 

eigen wijze van 

tuinieren),is er 

onkruid,het schoonhouden 

van de stroken rondom de 

tuin,onderhoud aan het 

hekwerk,overhangende 

takken, hoeveelheid 

”rommel” op de tuinen. 

Hiervan de bevindingen 

vastleggen en een gesprek 

aangaan met de tuinder 

wat de oorzaak van het 

achterstallig onderhoud 

van zijn/haar tuin kan zijn 

( kan vele oorzaken 

hebben bijv. ziekte, 

onkunde, 

tijdgebrek, enz.) 

Hulp aanbieden bij het 

verzorgen van de tuin 

( eventueel via de 

tuindiensten) 

Bij structurele 

verwaarlozing van een tuin 

zal het bestuur worden 

ingeschakeld. 

Op de volgende datums zal 

”een kijkje in de tuin” 

plaatsvinden: 

do 1april, do 29 april, 

do 16 sept en do 30 sept 

 

activiteiten 

.Er worden 4 koffieochtenden en 1 koffieavond 

georganiseerd, Joke Voorma is de coördinatrice    

hiervan en zal zorgen voor de koffie en iets 

lekkers erbij, op za 17 april, wo 2 juni en wo 7 juli 

zijn er koffieochtenden ingepland, we heten 

ieder van harte welkom! 

 

. Project Dement Talent     

Hans Huiskamp ( tuin 31b) is vrijwilliger bij de 

Zorggroep Apeldoorn en  

heeft ons benaderd of wij als vereniging mee 

willen werken aan Dement Talent, dit zijn een  

aantal mensen met dementie die onder 

begeleiding van de Zorggroep graag willen helpen 

op ons  complex ( onkruid wieden, blad harken ) 

om zo lekker buiten bezig te zijn en eventueel 

zelf iets te verbouwen. 

Wij staan hier zeer positief tegenover en willen 

graag het kennismakingsgesprek aangaan. 

Dit gesprek laat nog even op zich wachten omdat 

eerst COVID-19 onder controle moet zijn. 

 

. Het organiseren van een moestuinmarkt op een 

zaterdagmorgen in juni, hier willen groenten  

verkopen die door de leden worden aangeboden, 

de opbrengst is dan voor de vereniging!  

Hiervoor willen we de lokale pers benaderen om 

hierover te publiceren. 

 

. Er is contact gelegd met de Moestuinwinkel      

(gevestigd in de Nettenfabriek ) om te kijken wat  

zij voor ons kunnen betekenen, zij verkopen 

allerlei zaden en producten die voor onze leden 

 interessant kunnen zijn, zij willen graag ons 

informeren over hun producten, leveringen,   

 eventuele kortingen voor de leden, enz.  De 

bedoeling  is om hun uit te nodigen voor de  

 ledenvergadering om dan zich voor te stellen en 

de leden van allerlei informatie te voorzien. 

 

. De Fermenteerfabriek ( ook gevestigd in de 

Nettenfabriek ) benaderen om ons te informeren 

over het fermenteren en cursussen hierover. 
 

.In september/oktober een Soepmiddag voor de 

leden organiseren 


