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In deze 8e Nieuwsbrief van 2021 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen op ons 

tuincomplex. 

 

  ALV 

De Algemene Ledenvergadering (ALV) zal worden gehouden op donderdagavond,  

16 september 2021, 19.30 uur, in De Bazuin, Nedereindseweg 4, Nieuwegein. 

De uitnodiging en vergaderstukken ontvangt u na de bestuursvergadering van 31 augustus. 

 

  Maak kennis met .... 

In de vorige Nieuwsbrief werd aangekondigd dat wij tuinders wilde aanmoedigen om iets over 

hun tuin en hunzelf te vertellen. Er zijn inmiddels enthousiaste reacties ontvangen. Bent u 

nieuwsgierig wie ze zijn? Kijk dan op de website onder de pagina: Interviews met tuinders. De 

toegangswachtwoord ontvangt u samen met deze Nieuwsbrief. 
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Met z’n allen, zowel jong als oud, de schouders eronder tijdens de 

maandelijkse onderhoudsdienst. 

https://www.google.com/maps/place/De+Bazuin+familiekerk/@52.03807,5.093913,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe747df2f1d417817!8m2!3d52.0380519!4d5.0938993?hl=nl
https://www.atvgalecop.nl/interviews-met-tuinders/


 

 In geval van nood 

Stel u bent aan het tuinieren en ziet dat één van uw buren in elkaar zakt. Of iemand roept om 

hulp. Of een tuinder heeft zich verwond aan gereedschap. Allemaal niet ondenkbaar met zo 

veel collega’s om u heen en waarvan een groot aantal al op leeftijd zijn. 

In levensbedreigende situaties moet u natuurlijk 1-1-2 bellen. Daarnaast, als er medisch 

gekwalificeerde tuinders op dat moment op de tuin zijn, kunnen zij eerste hulp bieden.  

Maar wie zijn dit? Om dit te weten te komen wil het bestuur een oproep doen om tuinders die 

medische zorg kunnen verlenen - dus doktoren, verpleegsters, EHBO- en of BHV diploma 

bezitters en/of AED getrainden - zich te melden via het secretariaat of een briefje deponeren in 

de brievenbus van het clubhuis. De gegevens van deze zorgverleners (naam, tuinnummer, 

eventueel telefoonnummer) zullen dan aan alle tuinders worden verspreid via een lijst. 

Tuinders kunnen deze lijst in hun huisje of kas ophangen om paraat te hebben in geval van 

nood. 

 

 AED cursus 

Aansluitend hierop, zijn er misschien tuinders die interesse zouden hebben in het volgen van 

een AED cursus? De cursus duurt vier uur. Als acht tuinders zich aanmelden dan kunnen we al 

beginnen met een groep. Als u hiervoor belangstelling heeft, stuur dan een email naar het 

secretariaat. Het bestuur biedt deze cursus gratis aan voor alle tuinders. 

 

  Nieuwe tuinder 

Hartelijk welkom nieuwe tuinder! 

In juli heeft tuin 62 een nieuwe huurder gekregen. De nieuwkomer is Vincent van Miltenburg. 

Wij wensen u veel plezier en succes met uw tuin.  

Heeft u vragen, schroom niet om een van de bestuursleden te benaderen.  

Hun contactgegevens staan op de mededelingenbord bij de ingang en op de website.  

Uw mede-tuinders zijn ook bereid om hun tips met u te delen. 

 

 Gevonden voorwerp 

Een maand geleden is er een leesbril gevonden op het complex. 

Het ligt nu in het clubhuis en is op te halen op dinsdag- of 

zaterdagochtend van 9-12 uur. 

 

  Aandachtspunten 

* Het riet achter de tuinen begint hier en daar aardig de overhand te 

krijgen. Op 18 september is er weer een tuincontrole. Zorg dat u 

tegen die tijd uw tuin op orde heeft. 

 

  Bestuursvergaderingen 

De volgende vergadering staat gepland voor 31 augustus. Heeft u verzoeken of suggesties 

voor de bestuursagenda, stuur een email naar het secretariaat. Wilt u een gesprek voeren met 

één (of meerdere) van de bestuursleden, vul het lijstje in dat in het clubhuis hangt.  

 

Namens het bestuur,  

de groenten en veel tuinplezier in 2021 
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