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U kunt altijd op zaterdag ochtend tussen 10:00-12:00 uur terecht bij de
bestuurskamer voor vragen of opmerkingen.

TERUGBLIK 4 DE STIP
Toen we als bestuur te horen kregen dat we de 4e stip hadden toegewezen gekregen hadden we nooit
durven dromen dat onze burgemeester Jan van Zanen de 4 de stip ook dat werkelijk zou gaan opplakken.
Er was natuurlijk wel een wens om ATV de Uithof ook bij de burgemeester op de kaart te zetten. Dus als
bestuur besloten we het gewoon te proberen. Na het versturen van een persoonlijke brief van de
secretaris met extra uitnodiging voor de groenmarkt en het verzoek of hij de stip zou willen opplakken
werden na 4 dagen al verrast met de reactie dat de burgemeester zeer graag wilde komen.
Het is natuurlijk altijd wel zo dat je nooit helemaal zeker weet totdat hij er ook echt is. Want is er ergens
een crisis in Den Haag gaat dat natuurlijk voor.
Het draaiboek werd geschreven met 2 opties 1 als de burgemeester er zou zijn en optie 2 als er toch iets
tussen door kwam. Alles werdt doorgesproken met de afdeling protocol en de tekstschrijver van de
Burgemeester. Ook werd er gebeld met de vice voorzitter van de AVVN want die zou sowieso komen en
zou de taak opzich nemen als de burgemeester toch onverhoopt niet zou kunnen komen. Alles werd goed
gekeurd en niks stond meer in de weg.
Het bleef spannend totdat de assistente van de Burgemeester zich bij Ab onze voorzitter melde dat ze
onderweg waren. Wel iets verlaat maar dat mocht de pret niet drukken.
De uitreiking was geweldig en wat zijn we er trots op dat we de 4 de stip hebben ontvangen en dat werd
gevierd met een gratis drankje voor iedereen die aanwezig was. De groenmarkt en de uitreiking zijn door
ongeveer 60 personen bezocht. We hebben heel veel positieve reacties gehad van de leden maar ook van
de standhouders. Hierdoor gaan we kijken of we de groenmarkt komend jaar weer kunnen organiseren.
We hopen dat u er ook van genoten heeft. In ons clubblad komen meerdere collages te staan met de foto’s
van deze bijzondere dag. Het clubblad ligt waarschijnlijk binnen 2 weken in uw postvak. Dus haal deze op
en geniet nog even na!

GEZOCHT OUDE HANDOEKEN, LAKENS, ENZ VOGELOPVANG DE WULP
In overleg met Julia van de winkel gaan we samenwerken met
vogelopvang de Wulp. Wat doet de vogelopvang?
Ieder jaar opnieuw worden veel vogels het slachtoffer van het verkeer,
vliegen tegen ramen of worden verwond door katten. Andere raken
verstrikt in afval zoals plastic en draad, komen op lijmplanken of in olie
terecht en wéér andere worden ziek door botulisme of door verkeerd
voedsel. Duizenden gewonde of zieke vogels worden jaarlijks ruim
10.000 binnengebracht bij onze vogelopvang. Na behandeling geneest het
merendeel en kunnen de vogels, als ze sterk genoeg zijn, weer worden
vrijgelaten in de natuur.
De vogelopvang de Wulp kunnen wij als vereniging helpen met oude handdoeken, laken, slopen,
dekbedovertrekken en theedoeken. Er mag gerust een gaatje of een vlekje inzitten. Deze kunt inleveren in
de tuinwinkel. Wanneer de bakken vol zijn komt de vogelopvang ze wisselen voor lege bakken. U kunt dus
het hele jaar door deze artikelen inleveren.
Helpt u ook mee!

ILLEGAAL STORTEN
Tijdens de tuinbeurt is er geconstateerd dat er bikkelgruis illegaal gestort is bij de invalide parkeerplek bij de
gereedschap schuur. Er is geprobeerd dit weg te moffelen in de aarde. Maar helaas voor degene is dit toch
gezien. We gaan ervanuit dat degene die dit gedaan heeft het op gaat ruimen en zich meldt bij het bestuur
as zaterdag ochtend om 10:00.
Helaas wordt er door de gemeente geconstateerd dat er ook in de bosranden aarde illegaal wordt gestort.
De bosranden naast onze tuinen zijn van de gemeente hier mag niks worden gestort ook geen aarde uit uw
tuin. De aarde moet u zelf afvoeren. Dit kan als u bijvoorbeeld uw tuin laat uitgraven via een container die u
huurt of u neemt het zelf mee. U bent zelf verantwoordelijk voor de afvoer. Sowieso is het handig als u uw
tuin wil laten afgraven dat u contact opneemt met het bestuur zodat u precies weet wat mag en wat niet.
Ook ivm met het kapot rijden van de onderlaag van de voetpaden als u met zwaar gereedschap erover heen
rijdt.

FRUIT EN GROENTEN VERDWENEN
Helaas hebben we te horen gekregen van verschillende tuinen dat er weer groente en fruit om mysterieuze
manier verdwijnen.
Wij weten niet of dit leden zijn of bezoekers van de tuin die denken dat er vrij geplukt mag worden. We
willen de leden vragen om op elkaars tuinen te letten. Zie je iemand die er niet thuishoort spreek degene
aan of maak er een foto van en meldt het aan het bestuur.
We zijn een openbaar toegankelijk park, maar stelen uit anders man tuin wordt niet getolereerd. We doen
ook aangifte bij de politie als we weten wie het doet. De leden met een moestuin werken hard aan hun
oogst en niks is zo vervelend dat het als het geoogst kan worden gestolen wordt.

