Augustus 2014

Nieuwsbrief VTV Helpt Elkander
Normaal gesproken ontvangt u in onze nieuwsbrief gewoon wat activiteiten en
wetenswaardigheden. Deze keer echter hebben wij u naar aanleiding van de afgelopen
droevige tijd ook wat andere dingen te vertellen. Natuurlijk gaat het leven gewoon door en
krijgt u ook andere nieuwtjes. Wij wensen u als (resterende) bestuurleden toch veel
leesplezier. Over het weer mogen we in elk geval dit seizoen niet mopperen. Probeer daar, en
van alle andere kleine dingen, in elk geval van te genieten.
Trudie Siermans en Yvonne Wiekens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brief van Yvonne.
Beste leden,
Naar aanleiding van de vliegtuigramp waarbij Henk en Ineke zijn omgekomen wilde ik toch even op
deze manier met u praten. We zijn allemaal enorm geschrokken en velen van ons zijn zeer verdrietig.
We hopen dat we op onze ‘tuindersmanier’ met ons allen een klein beetje hebben kunnen bijdragen om
de schok, het ongeloof en het verdriet te kunnen gaan verwerken. De condoleance op vrijdag 18 Juli
was zeer ingetogen. Er waren veel tuinders en enkele niet leden. Ook de tuinverlichting is bijzonder
mooi geweest. Velen van u boden spontaan aan te helpen en daarvoor namens Trudie en mijzelf onze
enorme dank.
De aanwezigheid van de familie van Ineke en Henk tijdens de tuinverlichting vonden wij heel fijn en is
ons tot steun geweest. Ook uw aanwezigheid ( met kinderen) heeft ons goed gedaan. Verderop in deze
nieuwsbrief een dankwoord namens de familie geschreven door Jaap, de broer van Ineke.
Inmiddels hebben wij vrijdag 1 Augustus het condoleanceregister en ontvangen kaarten meegegeven
aan de familie. Foto’s gemaakt tijdens de tuinverlichting zullen zij ook ontvangen. De gemaakte
collage met ‘Tuinherinneringen’ en de brief van de burgemeester kunt u nog bekijken in ons
verenigingsgebouw.
Alles wat u van ons aan informatie ontvangt en wat wij eventueel doen gaat in overleg met de familie.
Zij houden ons ook op de hoogte van eventuele ontwikkelingen die zij met ons willen delen. Afgelopen
woensdagochtend hebben wij bericht ontvangen van hen dat Ineke is geïdentificeerd. Wij hopen dat
ook Henk spoedig geïdentificeerd zal worden zodat ze weer ‘samen’ thuis zijn.
Dit allemaal gezegd hebbende nog even een meer persoonlijk woord. Ik heb al eerder aangegeven dat
ik Henk en Ineke enorm heb gewaardeerd voor alles wat ze voor de vereniging hebben gedaan maar
nog veel meer zullen wij ze missen als de mensen die ze waren.
Het is nog steeds een onwerkelijkheid waarvan we in ons hoofd weten dat het is gebeurd maar in ons
hart zijn ze er nog steeds en daar zullen ze altijd blijven.

Via deze brief wil ik u ook allemaal enorm bedanken voor de blijken van medeleven die wij van u en
van anderen hebben mogen ontvangen. Sommige waren voor ons persoonlijk, andere waren gericht
aan de familie of onze vereniging. Die voor de vereniging hebben wij u zoveel mogelijk laten weten.
Het was goed om te weten dat zoveel mensen met ons allen meeleefden en dat nog steeds doen. Mijn
dank aan u allen is groot.
Ik wil u de volgende tekst van mijn favoriete zanger/tekstschrijver en drummer van Queen, Roger
Taylor die mij maar steeds door het hoofd gaat niet onthouden:
Old Friends
Old friends in better times.
Even though, even though we miss you now.
Look forward don’t look back.
We’ll get by somehow.
And so I raise my glass in a last goodbye!
Sleep in peace old friend, for me you’ll never die.
The best thing I can say, after all this time.
You were a real friend, of mine.
Old friends…..in better times.
Yvonne Wiekens

Tevens bijgevoegd een foto van de lichtjes geplaatst bij Henk en ineke. De andere foto’s gemaakt
tijdens de tuinverlichting zullen op onze website geplaatst worden.

Zaterdag 6 September:
Bingo in ons verenigingsgebouw.
Aanvang 20.00 uur

Theelichtjes en lantaarns
Om praktische en emotionele redenen hebben wij bij Cor inmiddels alle theelichtjes en
bloemen en bij Henk en Ineke de meeste bloemen, theelichtjes etc. verwijderd. Bij Henk en
Ineke zullen wij totdat zij beiden naar hun laatste rustplaats zijn gebracht nog wel elke avond
een kaars laten branden.
De lege theelichthouders en lantaarns hebben wij net naast de hekjes gezet. Indien u ze terug
wilt hebben kunt u ze meenemen. U kunt ze ophalen tot 16 augustus. Daarna zullen ze worden
verwijderd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Boodschap van Jaap Westerveld aan leden VTV helpt Elkander.

Mededeling inzake splitsing RBvV
De splitsing blijft een moeizame procedure en wij binnen de unit overschie hebben geen
positieve kijk op de afloop van het hele proces. De belangenbehartigerpoot blijft onze focus
en beheer gaat niet zoals wij het zouden willen zien. Eind augustus en september zijn er weer
twee vergaderingen met de RBvV en wij blijven de vinger aan de pols en een kritische blik
houden. Mede om deze reden heeft onze voorzitter zich kandidaat gesteld voor de raad van
commissarissen bij de RBvV. Deze heeft een toezichthoudende functie. Of Yvonne op het
volgende congres gekozen wordt is afwachten. Wij houden u op de hoogte.

Financiële zaken
Na het overlijden van onze gewaardeerde penningmeester Cor was er nogal wat te regelen.
Dit is inmiddels allemaal in orde gekomen maar heeft toch voor wat hoofdbrekens gezorgd.
We kunnen u melden dat Cor tot 3 dagen voor zijn ziekenhuisopname alles nog geregeld
heeft. Cor…vanaf hier bedankt voor alles! Je hebt het perfect geregeld.
Aangezien ik als voorzitter vanaf het begin (5 jaar geleden deze maand) met Cor heb gewerkt
en zowel Trudie als ik ook af en toe persoonlijk contact met hem hadden, is het vreemd om nu
zonder Cor in het bestuur te zijn. Wij hopen dat u er begrip voor op kunt brengen dat wij, ook
gezien alle andere omstandigheden, niet direct een nieuwe penningmeester voor in het bestuur
zoeken( we zijn wel mensen aan het polsen). Wij hopen dat u ons de tijd wilt geven tot de
volgende ALV in het voorjaar.
Inmiddels hebben wij wel Adri van Zanten van VTV Tuinderslust bereid gevonden om de
financiële taken van Cor over te nemen ( in samenwerking met ons uiteraard). Zij is vier jaar
officieel penningmeester geweest bij onze buren en heeft ook nog een aantal jaren achter de
schermen gewerkt. Haar man Bert is 8 jaar voorzitter geweest en nog steeds actief in het
verenigingsleven van Tuinderslust. Ik ken Adri al jaren en vertrouw haar volledig. Via haar
zijn we aan onze boekhouder Arie Borgdorff gekomen en het systeem dat Cor gebruikte voor
de administratie hebben wij van haar gekregen. Wij zullen voor haar werkzaamheden alleen
af en toe wat bijdragen aan de stichting die Adri en Bert samen hebben. VaZaGhana. Daarmee
steunen zij met hun familie een dorp in Ghana waar ze veel goede dingen doen ( scholen etc),
u kunt hun site (www.stichtingvazaghana.nl) daarover bekijken. Hun hart zit op de goede
plek! Wij zijn bijzonder blij dat Adri dit voor ons wil doen.
Natuurlijk zal de kascontrole begin van het jaar gewoon zijn werk doen. Boekhouder Arie
maakt de jaarstukken zoals altijd.

…………………………………………………………………
Vakantie.
Wanneer wij deze nieuwsbrief maken zijn de twee weken ‘vrij’ die wij als bestuur zouden
nemen bijna om. Het plan was goed maar gezien alle omstandigheden en reeds gemaakte
afspraken is er weinig van gekomen. Ook nu ligt er een ‘to do’ lijstje voor onze neuzen met
wel 15 dingen. We proberen samen voor zaterdag 9 augustus nog zo veel mogelijk te doen.
Daarna neemt Trudie twee weken de honneurs waar en zal Yvonne voor niemand ( behalve
voor RBvV/Unit en Trudie) bereikbaar zijn. Daarna Gaat Trudie 10 dagen met familie naar
Frankrijk en hoopt Yvonne weer fris en fruitig aan de slag te gaan.
Aangezien Trudie geen mobiel internet heeft kan het wat langer duren dan u gewend bent
voordat mails beantwoord worden.

