December 2012

Nieuwsbrief VTV Helpt Elkander
De laatste dagen van het jaar! Altijd de dagen van gezellig bij elkaar zijn met familie en/of
vrienden. Een moment van bezinning maar ook van plannen maken en goede voornemens.
Meer bewegen, minder eten, stoppen met roken zijn wel de bekendste voornemens. Ik heb er
ook een: volop genieten van die lange, hete zomer die we krijgen in 2013!   
Voor nu wens ik jullie fijne dagen en een gezond 2013. Vergeet u de nieuwjaarsreceptie niet?
We zijn jullie graag op 06 januari in ons verenigingsgebouw vanaf 13.00 uur.
John Dorst, secretaris.
***************************************************************************
Recent heeft u een brief ontvangen van voorzitter a.i. van de RvC van de RBvV.
Wij willen u erop wijzen dat deze brief niet geheel en al correct was. Zoals nu beschreven
lijkt het erop dat de splitsing al in kannen en kruiken is maar dat is zeker niet het geval. Wij
als vereniging zijn samen met de Unit Overschie zeer kritisch op het hele gebeuren en zo zijn
er meer aangesloten verenigingen. Ook lijkt het zo beschreven dat u het straks als individueel
tuinlid maar uit moet zoeken omdat niet u maar de vereniging lid is van de
belangenbehartiger. Ook dit is iets waarvoor wij ons hard zullen moeten maken. Het
individuele tuinlid heeft, in onze ogen ook rechten.
Het is een beetje ingewikkeld alles in dit stukje uit te leggen maar voor nu willen wij als
vereniging zeggen dat wij met vele andere verenigingen strak de vinger aan de pols zullen
houden. Zodra er werkelijk een beslissing genomen moet worden zullen wij u natuurlijk in de
Algemene Ledenvergadering geheel op de hoogte brengen en u om uw mening vragen. Indien
nodig zullen we extra vergadering beleggen.
Maakt u zich vooralsnog geen zorgen. Wij doen ons uiterste best voor u zodat er straks een
verbeterde situatie zal zijn. Dat is immers vanaf het begin van het idee van splitsing van de
RBvV het uitgangspunt geweest.
Het bestuur VTV Helpt Elkander
Bij deze een woordje van de voorzitster:
Na drie jaar voorzitterschap kan ik u vertellen…het was me wat!
De eerste 2 jaar waren hoofdzakelijk overleven. Gezien de rechtszaak vanwege de particuliere
grond en zoveel dingen die nog gedaan moesten worden(bijvoorbeeld achterstallig onderhoud
van de gemeente) was het de meeste tijd alleen maar ‘doorgaan met ademhalen’ en je
stinkende best doen. Er is wat afgebeld, gemaild en besprekingen gevoerd!
Het afgelopen jaar zagen we gelukkig de eerste verbeteringen voorbij komen. Omdat er een
voorbereidingsbesluit is genomen inzake de particuliere grond waarin dit bestemd is voor
recreatie volkstuinen en het winnen van het hoger beroep ziet de toekomst er weer veel
zonniger uit en kregen de leden ook weer zin om hun tuin en huisje aan te pakken. De

verkoop van huisjes verloopt goed dus dat is ook mooi. We zijn natuurlijk pas tevreden als er
geen huisjes meer te koop staan en we een wachtlijst hebben maar we gaan wel de goede kant
op. Wat betreft de particuliere grond is nog niet alles helemaal geregeld maar we gaan uit van
een positieve uitkomst voor ons.
Ook met het onderhoud is een begin gemaakt. We zijn er ook wat dat betreft nog niet want
over de paden zijn wij nog steeds niet tevreden maar de beschoeiing aan de voorkant ziet er
prima uit en ook de border aan die kant is al aardig aan het opknappen. Iedereen die planten
heeft gegeven of heeft geholpen met het werk natuurlijk hartelijk bedankt!
Dankzij een donatie en opbrengst van de activiteiten konden we ook de kantine opknappen
(van binnen en van buiten) en als u het nog niet gezien heeft….snel doen want het is heel
mooi geworden. De desbetreffende donateur en de mensen die echt dagen aaneen bezig zijn
geweest met schuren en lakken etc……mijn dank is groot en eeuwig.
Waar ik ook heel blij van word is dat er bedrijven maar ook particulieren zijn, en dit zijn niet
altijd tuinleden, die ons blijkbaar een warm hart toedragen. We hebben van verschillende
kanten al donaties gehad zoals bovengemeld voor de kantine maar ook leuke cadeaus die we
voor de verschillende activiteiten kunnen gebruiken. Dat doet me echt heel goed.
De speeltuin is ook gezellig geschilderd en wat opgeleukt. Helaas zijn de financiën nog niet
van dien aard dat we er een echte speeltuin van kunnen maken (alleen een schommel zou al
leuk zijn) maar het ziet er al wel een stuk beter uit. Er wordt in elk geval weer gespeeld.
De activiteiten worden goed bezocht maar het kan altijd beter…..komt u nooit….probeer het
dan eens. U bent van harte welkom en wie weet heeft u onverwacht een hele leuke avond.(
We zoeken overigens nog een televisiescherm dat we kunnen gebruiken met de karaoke.
Heeft u er een over, kom hem dan even langsbrengen.)
Voor het volgend jaar zijn we alweer allerlei activiteiten aan het plannen zoals Bingo,
Dart/spelletjes avonden, Karaoke, Rommelmarkt,Vlaamse kermis met leuke nieuwe dingen
(dit jaar wel graag mooi weer als het kan) natuurlijk het klaverjassen en noem maar op. Heeft
u nog suggesties of wilt u iets organiseren? Meld u zich dan bij het bestuur.
Er zijn weer meer mensen die als vrijwilliger helpen maar vrijwilligers zijn er natuurlijk
nooit genoeg. Kunt u iets voor onze vereniging betekenen of wilt u dat wel maar weet u niet
wat? Dan weten wij het wel! Meld u aan.
Het zijn me de jaren wel geweest hoor. U heeft al die extra rimpels vast wel op zien komen bij
me! En het afgelopen jaar hebben we ook enkele leden verloren die al heel lang op de tuin
zaten en die ik ook al zo lang kon. Voor mij heeft dat er ook aardig ingehakt. Maar als ik nu
als voorzitster en als tuinlid over onze vereniging loop ben ik trots op ons allen (ja, ook op u)
dat het alweer zoveel beter gaat en dat we er nog zijn. Wat hebben we eigenlijk een mooie
vereniging. Wij als bestuur hopen voor het volgende jaar op nog meer verbeteringen maar
vooral een gezellig en mooi tuinjaar en ook een beetje rust in de tent want dat hebben we met
z ’n allen als vereniging wel verdiend lijkt me na zoveel ‘woelige’ jaren.
Conclusie na 3 jaar:Het was soms zwaar en moeilijk maar wat heb ik veel geleerd en ook heel
veel gelachen (gehuild ook wel hoor maar dat ga ik u niet aan uw neus hangen). Het was niet
altijd leuk maar ik ben heel dankbaar voor alle goede dingen en al die lieve mensen die
hierdoor op mijn pad zijn gekomen. Ik mis dat ’s winters ook zo die gesprekjes hier en daar.
Kortom uw voorzitster is soms wel wat moe maar een dankbaar en gelukkig mens met ‘haar’
en onze vereniging.

Bent u al lid? Blijf dan want het wordt vast nog mooier en leuker! Bent u nog geen lid? Kom
dan snel voor een tuin met huisje….het zal u goed doen en uw leven verrijken.
Met vriendelijke groeten en voor sommigen een dikke knuffel (ik ken u natuurlijk niet
allemaal even goed voor een knuffel),
Yvonne Wiekens, Voorzitter VTV Helpt Elkander
***************************************************************************

NIEUWE TUINEN
Er is inmiddels een start gemaakt om het stuk
braakgrond gereed te gaan maken voor 3
tuinen. Er is beschoeiing geplaatst en de grond
wordt ‘bouwrijp’ gemaakt. Zandplaten voor te
plaatsen huisjes en riool, waterleiding en
elektra worden aangelegd. Tevens wordt er
meteen drainage aangelegd….in deze
tegenwoordige ‘natte’ tijden ook geen
overbodige luxe.

FOTO’S
We zijn bezig om foto’s op onze website te
gaan plaatsen…het plan is opgevat om hier ook
een ‘nostalgie’ gedeelte in te zetten. Heeft u
dus oude foto’s van de vereniging of dit nu
tuinen, leden of activiteiten zijn,stuur ze dan
naar ons op. Liefst via de mail maar als u deze
mogelijkheid niet heeft dan mag het ook zo en
als u aangeeft van wie ze zijn dan scannen wij
ze en krijgt u ze op erewoord terug.( ook dia’s
zijn welkom).

EEN VAN ONZE SPONSOREN:

Herkend u bijvoorbeeld dit
tuinlid dat op deze foto van ongeveer 40 jaar geleden ook al in ons verenigingsgebouw
aanwezig was.
***************************************************************************
De Kerstbingo.
De kerstbingo op 1 december was erg gezellig. Er waren mooie prijzen te winnen en voor een
ieder die aanwezig was had de Kerstklaas een chocoladeletter of kaarsenstandaard
achtergelaten.
Er is niet gestrooid maar er stonden wel volop kruidnoten op tafel!

