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Samenstelling bestuur: gaarne niet op zondag!
Voorzitter / redactie
‘t Schoffeltje

Diana van Dijk –
van Oostende

Philipshoofjesweg 58
0187 – 63 28 94
06- 50 462 489
diana@kgb-dirksland.nl

Secretaris / 2e voorzitter

Daan v/d Broek

Oranjelaan 25
0187- 60 27 78
kgb-dirksland@live.nl

Penningmeester

Joop van Gulik

Oudewei 13
0187- 60 22 96

Lid.

Arie Bazen

0187- 60 17 49

Lid. / 2e penningmeester

Wouter van Lenten

06 – 54 36 74 28

Lid.

Cees Bal

0187- 60 19 45
06 – 17 08 72 79

Lid.

Hans van Dam

06 - 53 59 38 62

Vaste contactpersonen onderhoud / klachten complexen A, B en C:


Complex A: dhr. A. Bazen en dhr. C. Bal



Complex B: dhr. W. van Lenten en dhr. H. van Dam



Complex C: dhr. J. van Gulik en dhr. D. v.d. Broek

Kascontrolecommissie 2014:
De heer W.P. Markwat, de heer P. Nachtegaal en de
heer M v.d. Boogert.
Zoals jullie wel weten heeft het bestuur enkele jaren geleden een tuincommissie in het leven
geroepen, die de tuinder van het jaar kiest.
Deze mensen bekijken enkele keren per jaar hoe de tuintjes erbij liggen, en zij beslissen wie de
tuinder van het jaar wordt, en dat wordt op de algemene ledenvergadering bekent gemaakt.
De tuincommissie bestaat vanaf 2014 uit:
De heer S.C. Struik, de heer L. v/d Broek en de heer J. Groeneveld
Algemeen e-mail adres: kgb-dirksland@live.nl
Website vereniging: www.kgb-dirksland.nl

De vereniging is ook op Facebook te vinden!
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Voorwoord door de voorzitter
Beste mede tuinders,
Vanaf 2014 wil het bestuur het Schoffeltje in een andere vorm uitbrengen.
Bijna alle informatie, recepten, dierenonderhoud, tips, noem maar op is op internet te vinden.
De informatie die niet op internet te vinden is, zijn mededelingen en andere wetenswaardigheden
over de vereniging, en daarom worden die wel in ’t Schoffeltje gezet.
Tuin te Huur
Wij hebben de volgende kavels tuingrond nog te huur.
Perceel A
Kavel 53
Kavel 94
Perceel C
Kavel 27
Kavel 43

met een oppervlakte van 250 m²
met een oppervlakte van 250 m²
met een oppervlakte van 250 m²
met een oppervlakte van 250 m²

Schouwen van de tuinen op alle complexen
Het bestuur heeft besloten om niet meer maandelijks te schouwen. Doorgaans houdt het bestuur
bij welke percelen niet worden bijgehouden, ook klachten worden tussendoor behandeld. Als de
tuinder op de tuin bezig is zal deze worden aangesproken. Wij vinden dit persoonlijker dan een
brief en men kan er gelijk op reageren.
Dit lijkt ons sneller en dus effectiever?!
De eerste schouw in april en de laatste in september blijven een vast item.
We gaan van 6x schouwen naar 3x toe. Mocht u omtrent het onderhoud van een tuin toch iets
willen melden, dan kan dat, met de voorkeur per mail: kgb-dirksland@live.nl (secretaris krijgt de
mail dan binnen).
Ook is het mogelijk “hierover” de voorzitter een mail te sturen: diana@kgb-dirksland.nl
Hekpoorten
De vereniging is 5 informatiekasten rijker. Op alle drie de hekpoorten van A en C zijn rode
informatiekasten bevestigd. Bezoekers, geïnteresseerden kunnen aan de hand hiervan contact
opnemen met het bestuur. Tevens staan de openingstijden voor deze twee complexen erop.
Wij zijn er super blij mee, en we hebben alle vele positieve reacties mogen ontvangen. Niet
alleen over deze informatiekasten, maar ook over de hekpoorten.
Sinds de hekpoorten er zijn is er geen overlast meer, en zijn er geen inbraken meer gepleegd.
Voor de goede orde de openingstijden voor complex A en C:
Vanaf 1 april tot 1 oktober
is VTV Klein Grondbezit overdag geopend van 6.00 tot 22.00 uur.
Elke ochtend worden de hekpoorten op A geopend door de voorzitter en op C door de heer
A. Bazen. Om 22.00 uur worden ze gesloten door D. v/d Broek, Joop van Gulik, Cees Bal en
Hans van Dam, elke week sluit er een ander af.
Het kan gebeuren dat op zondag niet om 6.00 uur de hekpoorten al open zijn, maar pas om
7.00 uur!
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en buiten het seizoen
vanaf 1 oktober tot 1 april zijn de poorten open van 8.00 tot 18.00 uur.
Omdat de voorzitter ook in de winter de dieren dient te verzorgen, zal buiten het seizoen de
complexen geopend en gesloten worden door ondergetekende.

De voormalige informatiekasten laten we intact, daar kan de vereniging flyers inhangen, en/of andere
mededelingen of informatie voor de leden. De informatiekasten zijn te vinden op A tuin 18 op de groene
schuur van Arie Bazen, 1 op de container van de vereniging (ingang bos) en op C tegen de heg van de
heer H. Kievit.

Uw voorzitter
Diana van Dijk
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Ingezonden door de secretaris
Er zijn nog steeds tuinders die hun huurovereenkomst nog niet hebben ingeleverd!
Gaarne ondertekenen en zo spoedig mogelijk retour naar de secretaris!

Aardappelziekte
Op verschillende tuinen was er in de aardappelen PHYTOPHTHORA geconstateerd en dat is
een slechte zaak.
In artikel 3 van de huurovereenkomst staat dat men de aardappelen dient te beschermen tegen
deze ziekte. Deze ziekte verspreidt zich snel, dus men moet zo spoedig mogelijk
actie ondernemen om uitbreiding te voorkomen.
Bij een tuincentrum kunt u bestrijdingsmiddel kopen tegen de ziekte.
Het is verstandig om ze om de 7/8 dagen te spuiten bij droog weer.
Namens de penningmeester moet ik melden dat er nog steeds tuinders zijn die hun pacht en
contributie niet hebben betaald na een eerste herinnering.
De secretaris zal eind juli een tweede herinnering sturen met daarop € 10,00 extra incassokosten
als zij nog niet hebben betaald.
In het najaar worden de sloten uitgebaggerd door het Waterschap, het is de bedoeling de
modder in een depot te storten op complex C waarna het na een jaar gebruikt kan worden om
percelen op te hogen.
De week waarin het gebeurd zal het aangekondigd worden in de infokasten op de hekken zodat
men weet dat er geen auto’s geparkeerd kunnen staan op een dreef.
Het ongemak duurt maar een dag.
Het bestuur heeft besloten als proef om de middendreef op complex A te voorzien van een
dunne gravellaag in het najaar.
Als dat goed bevalt zullen we de andere dreven in de toekomst ook doen.
Op complex B is ook een nieuw informatiebord geplaatst bij de slagboom, in September komen
bij alle drie de complexen nog een informatiekast erbij waarin ook de leden iets kunnen
ophangen als zij wat te koop of te ruilen hebben of een korte mededeling van het bestuur.
Het bestuur heeft op de grasdreef bij de container een paal neergezet zodat geen auto’s
ongezien daar meer kunnen staan.
De tuinders die daar aanliggen kunnen aan het bestuur vragen als zij er moeten wezen met b.v
een kar om de sleutel, zodat de paal eruit gehaald kan worden.
Tuinders die hun tuin op willen zeggen moeten dit voor 1 november schriftelijk doen bij de
secretaris, en het perceel moet schoon en geploegd opgeleverd worden voor 1 december.

Secretaris
D. v.d. Broek

’t Schoffeltje nr. 35

Pagina 5

Advertenties
Dames/heren -tuinders,
wij spitten uw hof-tuin of moestuin met onze Agria spitmachine of met de Honda spitrotor,
beiden spitten ongeveer 25 cm diep.
Uw perceel dient wel schoon / onkruid vrij te zijn, eventueel van tevoren spuiten.
Ook kunnen wij uw pootaardappelen met onze poterlegger leggen.
De kosten voor het spitten zijn € 30,= per 250m2.
Kees Bal 0187- 60 19 45 of mobiel 06 – 17 08 72 79.

Dhr. H. Koppelman heeft een nieuwe dieselfrees van 16 pk en een nieuwe wentelploeg
aangeschaft. U kunt uw tuin door hem laten ploegen en frezen.
Tel. 0187- 60 28 79

Aardbeiplanten.
In de tweede of derde week van augustus ga ik nieuwe aardbeiplanten halen net zo als
voorgaande jaren bij een tuinder in Kapelle-Biezelinge.
Deze zitten in potjes en kosten € 0,50 per stuk.
Je kan ze bij de secretaris schriftelijk of via de mail bestellen.
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