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Algemeen 

In deze nieuwsbrief wat wetenwaardigheden en ook goed nieuws. Helaas ook minder goed nieuws 

n.l. het overlijden van een van onze oudste leden, Theo Nelissen. 

Met het weer hebben we niet te klagen. Het is warm en alles groeit. Het kost ons als vereniging meer 

water, maar goed, daar heeft iedereen die water geeft ook zijn voordeel van. En aangezien we 

afgelopen jaar te veel hemelwater hebben gehad en het niet groeide en we veel slakken hadden is 

het nu het tegenovergestelde. 

De slakken zijn onder controle. Nu is er iemand die afgelopen winter bier gespaard heeft voor de 

slakken maar die zal moeten uitkijken zelf niet verslaafd te worden. Maar dan is het bier misschien  

later in het jaar of komend jaar voor de slakken. 

 



Afscheid Theo Nelissen 

Op 15 maart bereikte ons het droevige nieuws, dat Theo Nelissen thuis onwel geworden was. Hij is 

naar het ziekenhuis gebracht en enkele dagen later overleden. Op zaterdag 22 maart hebben we 

afscheid genomen van Theo. Theo was lid van onze vereniging van 2008. Hij had een altijd goed 

verzorgde tuin en was vooral een bloemenliefhebber. Zijn tuin stond er altijd top bij. Regelmatig was 

Theo op de zaterdagen samen met Huub Bisschops, zijn zwager, te vinden in de kantine. Je kon hem 

altijd om raad vragen over hoe je een tuinprobleem kon aanpakken.  

De Familie van Theo heeft na de crematie de bloemen die op zijn kist lagen naar de tuin gebracht. 

  
 

Kantine nieuws 

Zaterdag 19 augustus vindt de jaarlijkse barbecue weer plaats. Inschrijving met vooruitbetaling van € 

10 p.p. kan in de kantine op zaterdagen 22 juli, 29 juli en 5 augustus. Geef dan ook op, indien je 

”vegetarisch”, d.w.z. met groente, vis en garnalen wil eten. 

Nadere details over aanvangstijd, etc. volgen per apart email. 

 

Spoedig zal in de enkele deuropening van de kantine een inklapbaar tafelblad worden ingebouwd. 

Alleen als het druk is op het terras zal de tafel worden uitgeklapt en dient men hier de betsellingen te 

doen en vooraf af te rekenen. Hierna zullen bestelde dranken en etenswaren hierop geplaatst 

worden en wordt dit kenbaar gemaakt. De persoon, die besteld heeft, dient dan zelf het bestelde 

weg te nemen. 

 

Hoewel de toiletten elke week door een van onze leden goed gereinigd worden, worden ze soms in 

zeer vervuilde toestand aangetroffen.  

Daarom deze oproep aan alle leden: Doe alsof je thuis bent, kijk eens om als je opstaat en verwijder 

wat je zelf niet graag aantreft, als je naar het toilet gaat. Gebruik de aanwezige afvalbakjes voor het 

wegwerpen van papieren handdoekjes. Speciaal voor de heren: probeer je straaltje in de pot te 

richten en niet all over the place. 

We moeten helaas ook regelmatig vaststellen, dat het toiletpapier door iemand wordt ontvreemd. 

Wie de schoen past trekke hem aan: Schaam je! 

 

 

 



Asbest 

Zoals de meesten wel gezien zullen hebben, zijn de hekken en het lint bij de mesthoop verdwenen. 

Alles is vrijgegeven door de officiële instanties. De dakplaten zijn afgevoerd en de mesthoop die er 

lag is niet afgevoerd omdat er geen asbest lag. Dit houdt in dat de mest weer gebruikt kan worden in 

de tuinen. Iedereen kan zien dat mest van de kinderboerderij bij het restant is gegooid en dat er geen 

dak meer op zit. Dit laatste kunnen we niet meer betalen maar is ook niet nodig.  

 

Fitness in de tuin 

Wie echt niet graag naar de fitness trekt en meer houdt van de buitenlucht, kan ook gewoon 
tuinieren om calorieën te verbranden. Wetenschappers ontdekten dat drie uur tuinieren hetzelfde 
effect kan hebben als een intense workout in de fitness van één uur.  

Volgens een enquête brengt de gemiddelde hovenier meer dan vijf uur per week door met het 
bewerken van hun tuintje, waardoor ze tot 722 calorieën verbranden. Per zes maanden, de lengte 
van het tuinseizoen, gaat het dus om zo'n 18.772 calorieën. Dat is het equivalent van bijna 7 
marathons. 

De studie werd uitgevoerd bij een groep van 100 tuinmannen en -vrouwen, die gevraagd werden om 
gedurende vier weken bij te houden hoelang ze bezig waren met verschillende taakjes. Het ging 
onder andere om onkruid wieden, graven, het gras maaien, de heg of bomen snoeien, harken, 
planten, enzovoort.Met slechts een half uurtje wieden konden de deelnemers al 150 calorieën 
verbranden. Wie aan de slag ging met zwaar elektrisch materiaal, bijvoorbeeld om te snoeien, kon 
zelfs 400 calorieën per uur verbranden. 

De enquête werd uitgevoerd door NetVoucherCodes.co.uk. "Wie een dag of vijf uren per week werkt 
in de tuin, kan makkelijk zo'n 700 calorieën verbranden. Een goede workout dus, die iedereen kan 
motiveren om wat vaker aan de slag te gaan”. 

Ons kleinste tuintje 

Sinds kort hebben we ons kleinste tuintje van de vereniging verhuurd. De huurder is iemand die niks 
met tuinieren heeft maar veel waarde hecht aan de rust op ons complex. Nu is het zo dat hij ook 
weleens medetuiniers over de vloer krijgt om een praatje te maken en als je niet wil staan dan heeft 
hij 2 stoelen beschikbaar. 

  



  
Zomaar een bloemenpracht     De heg is ook weer geschoren 

Goede en slechte buren 

De laatste drie weken heeft het bestuur weer 4 meldingen van diefstal van pompoen- en 
paprikaplanten , erwten, aardbeien, etc. ontvangen. Waarschijnlijk is het vaker voorgekomen, maar 
heeft niet iedereen een diefstal gemeld. Het heeft de schijn, dat een van onze leden meent 
proletarisch te moeten oogsten. Het gebeurt hetzij s’morgens heel vroeg, of later op de avond.  

Indien we iemand betrappen, zal de schuldige de toegang tot het tuincomplex ontzegd worden en 
eindigt het lidmaatschap en de pacht met directe ingang. 

We roepen alle leden op, waakzaam te zijn en verdachte situaties te melden bij het bestuur. 

Nu de tijd van oogsten in vele tuinen aanbreekt, hebben veel tuiniers meer opbrengst dan ze zelf 
kunnen verwerken. Velen zouden desgevraagd graag wat van hun oogst afstaan. Dit lijkt ons een veel 
nettere manier om iets te verkrijgen dan het te stelen.  

 

  

 

 

 

 


