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Noteert u vast !

☼☼☼☼☼

n februari 2016 bestaat onze vereniging 30 jaar. Dat heugelijke feit willen wij
met elkaar groots vieren op zaterdagavond 13 februari 2016 met een
ROOKVRIJ feest met koud buffet (ook vegetarisch), tombola en muzikale
omlijsting.
Noteert u die datum vast in uw agenda. U wordt de komende maanden nader
geïnformeerd.
2. IJZERBAK OP HET MILIEUPARK
De inhoud van de ijzerbak levert de vereniging nu geld op. Schroom dus niet ook uw
ijzerwaren van thuis bij ons te deponeren. Naast ijzer zijn ook aluminium blikjes (in een
aparte bak) van harte welkom. In de nieuwsbrieven geven wij de totaalstand aan met behulp
van de:
O U D—IJ Z E R M E T E R
2014
novemberstart€ 0,
december+ € 35€ 35,
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2015
januari+ € 140€ 175,
april+ € 210€ 385,
mei+ € 74€ 459,
oktober+ € 309,€ 768,
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3. Het complex
Te huur 
: Moestuinen: geen. Lege verblijfstuinen: geen. Verhoogde bak: geen.
Huisjes te koop
: percelen 18, 32, 36, 44, 50 en 59.
Huisjes verkocht: 
55 en 64.
Bakken verhuurd: 
B.
Nieuwe leden
: J. de Koster (137), R.C. Volwerk (101), mevr. M.S.J.N. Meuldijk (55),
mevr. C.M. PenningDe Vries (64) en mevr. M.C. Van KruiningTeuns (131).
Nieuwe vrijwilligers die geen verenigingslid zijn
: Paul Eekhof (webmaster).
Nieuwe partnerleden
: geen.
Aantal leden: 
114 (76 verblijftuinen en 38 moestuinen).
Huurders bakken:
4.

4 . Aktiviteitenkalender3 oktober 2015 t/m 31 maart 2016
OKTOBER
Za 03 
Werkochtend voor vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur.
Za 31 
Halloweenparty met muzikale omlijsting, aanvang 19.00 uur, toegang gratis.

NOVEMBER

Za 07 
Werkochtend voor vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur (laatste keer 2015).
Water wordt afgesloten rond 12.00 uur.

Za 14 
Sint Nicolaas vertrekt vanuit verenigingsgebouw naar Zevenkamp om 13.45 uur.
Za 21
Mosselparty, aanvang 19.00 uur, € 12,50 per persoon, vooraf aanmelden.
Za 28 
Laatste opening in 2015 van tuinwinkel en milieupark.

DECEMBER

Za 12 
Ledenvergadering, aanvang 10.00 uur. Agenda en verslag vorige vergadering
verschijnen in nieuwsbrief van november.
Feestavond voor leden van de spaarkas.
Zo 20 
Kerstborrel, aanvang 16.00 uur.
Vr 25 en Za 26 
Verenigingsgebouw gesloten.

2016





JANUARI
Vr 01 
Verenigingsgebouw gesloten.
Za 02 
Gasverkoop tussen 11.00 en 12.00 uur. Melden in verenigingsgebouw.
Zo 03 
Nieuwjaarsborrel, aanvang 16.00 uur.

FEBRUARI

Za 06 
Gasverkoop tussen 11.00 en 12.00 uur. Melden in verenigingsgebouw.
Za 13 Feestavond 30jarig bestaan VTV De Tochten, zie elders in deze nieuwsbrief.

MAART
Za 05 
Werkochtend voor vrijwilligers van 10.00 tot 12.00 uur (eerste keer 2016).
Gasverkoop tussen 11.00 en 12.00 uur. Melden in verenigingsgebouw.
Za 26 
Ledenvergadering, aanvang 10.00 uur.
Water wordt aangesloten na afloop vergadering.
Tuinwinkel en milieupark open.
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5. Mededelingen bestuur
1. Het bestuur houdt op zaterdag spreekuur van 12.00 tot 13.00 uur.
2. Regels verkoop gasflessen:
Volle gasflessen worden geleverd tegen de geldende prijs onder inlevering van een lege fles.
Indien 
geen lege fles wordt ingeleverd dan moet statiegeld van € 25, betaald worden. Men
ontvangt een borgformulier. Uitsluitend met zo’n formulier wordt statiegeld terugbetaald.
000000000

6. Onze tuinwinkel en haar assortiment

H
et koopgedrag van onze leden is de afgelopen jaren aan verandering onderhevig geweest. Zo
blijven er aan het eind van het tuinseizoen steeds meer pootaardappelen, plantuitjes en zaden
over. Een gevoelig verlies voor onze penningmeester.
Deze trend heeft er toegeleid dat er het komend jaar geen pootaardappelen en plantuitjes in de
tuinwinkel te koop zijn. Het assortiment van zaden wordt niet uitgebreid.
Geen mens over boord. In december kunt u in het verenigingsgebouw de van ouds vertrouwde
Garant
gids ophalen incl. bestelformulier. U kunt dan individueel uw bestelling plaatsen. Na
aflevering is de bestelling tegen betaling op te halen in verenigingsgebouw of tuinwinkel.

Nieuw

is dat onze tuinwinkelvrijwilligers in onze plantenkas groenteplantjes gaan
kweken voor het nieuwe seizoen. U wordt nog geïnformeerd over het assortiment.
000000000

7. Ons milieupark en drie vliegen in één klap
Milieupark

P
er 1 maart jl. zegde de gemeentelijke dienst 
ROTEB eenzijdig het afvalophaalcontract op met
alle volkstuinverenigingen in Rotterdam. Ons bestuur vond in de firma 
Reijm 
een opvolger.
Dit bedrijf plaatst op het milieupark de containers voor steen, hout, groen en huisafval.
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De verandering van bedrijf en de uitbreiding van de diverse containers heeft er toegeleid dat
de kosten veel hoger zijn dan in voorgaande jaren. Om de kosten in de hand te houden heeft
het bestuur tot het volgende besloten:
Voor het jaar 
2015
Containers op het milieupark blijven beschikbaar tot de sluiting per zaterdag 28 november.
Daarna worden de containers incl. de rolcontainers voor het huisafval afgevoerd. Lege
containers komen dan weer beschikbaar bij de opening van het tuinseizoen. Zorg u dus voor
het tijdig opruimen van uw perceel.
Huisvuil kan gedeponeerd worden in de rolcontainers op de parkeerplaats voor het
verenigingsgebouw.
Voor het jaar 
2016
Het milieupark wordt weer geopend op zaterdag 26 maart. Containers zijn dan weer
beschikbaar. De sluiting is op 5 november. Containers worden afgevoerd.

Drie vliegen in één klap
Door de wijzigingen zoals hierboven aangegeven, ondergaat de indeling van ons tuinseizoen
een wijziging. We slaan dan drie vliegen in één klap en wel als volgt:
Laatste zaterdag van maart
1. Ledenvergadering
2. Water wordt aangesloten
3. Tuinwinkel en milieupark open (containers worden aangevoerd)
Eerste zaterdag van november
1. Ledenvergadering
2. Water wordt afgesloten
3. Tuinwinkel en milieupark gaan dicht (containers worden afgevoerd).
000000000

8. Waterstand opgeven

A
an alle leden met een verblijfstuinen en sommige leden met een moestuin wordt
verzocht de waterstand op te geven. Graag 
uiterlijk op zaterdag 7 november
(de dag dat het water wordt afgesloten). Opgave kan per email of via een
formulier dat op te halen is in het verenigingsgebouw.
Let op! Wordt geen opgave ontvangen dan wordt minimaal 10 m3 in rekening
gebracht!
000000000
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9. Uitbreiding van bewoners op ons complex

J
arenlang heeft het bestuurd geijverd om het complex uit te breiden met een bijenstal. Wellicht
heeft u het al opgemerkt: het is gelukt. Sinds mei jl. heeft imker Cedric Sprockel zijn
bijenkasten neergezet op een terrein in de nabijheid van de paddenpoel.
In het komende voorjaar gaat Cedric een lezing verzorgen voor belangstellenden. Houdt u
onze nieuwsbrief in de gaten. Zijn honing is al te koop aangeboden in onze tuinwinkel en is
inmiddels uitverkocht. In maart komt de nieuw oogst weer beschikbaar in de tuinwinkel.
Meer informatie kunt u lezen op onze website.
000000000

10. Colofon
De Nieuwsbrief is een onregelmatig uitkomend informatieblad van volkstuinvereniging De
Tochten en bestemd voor haar leden, partnerleden, vrijwilligers die geen lid zijn, huurders van
bakken en sympathisanten.
Eindredactie, namens het bestuur: Kees Bjorkman, secretaris (tuin 47).
VTV De Tochten, Cole Porterstraat 2, 3069 ZD Rotterdam.
0104208025info@vtvdetochten.nlwww.vtvdetochten.nl
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