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HET BESTUUR
Voorzitter :
Margriet Steijvers
Secretaris :
Adri Vlooswijk
Penningmr :
Flip Weseman
Beh.commissie: Thea van der Laak
Algemene taken: Jolande van Donninger

Wist u dat…..

LEDEN MUTATIES
Nieuwe Leden
Huib Hessels
Henk Timmerman
Robert de Klerk
Erwin Tangeman
Verandering tuin

Ferdi Vlooswijk
Susan Vlooswijk-Taylor
Richard van Santen
Opzeggingen tuin

Adri Vlooswijk
Robert Böning
A. van Es
R. Verhaar

tuin
214
215
67
18-19
……… de Open Dag van 6 september j.l. alweer
214 naar 204
215 naar 205
55 naar 116

204- 205
18-19
67
(per 31-12-15)
116

voorbij is.
Wij willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor
hun medewerking.
Speciale dank aan Adamov, Rob, Jolande en
Melissa, voor de verzorging van al het heerlijke
eten en drinken en Karin voor het maken van de
satestokjes. Het was heerlijk allemaal.
Miranda, Esther, An en Erik voor hun inzet in de
groentekraam. Thea, Hans en Arjan voor de
pompoenenkraam en Diana en Silvia die er voor de
kinderen een geweldige dag van hebben gemaakt
met het smienken en de kleurplaten. Ook Flip en
Jet met de tombola niet te vergeten. Allemaal dank
voor de geslaagde dag.
Het bestuur
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Verslag over de Opendag
2015

Open dag VTV Ons Genoegen zondag 6
september 2015
Ruim voor de open dag viel bij de entree van VTV
Ons Genoegen te lezen dat deze op zondag 6
september plaats zou vinden.
Het bestuur en een aantal tuinders was al ruim
voor deze dag druk met de voorbereidingen.
Immers laten we met de open dag onder andere
zien wat er allemaal op “het land” van VTV Ons
Genoegen groeit. De marktkramen moesten
worden gevuld, dus armen uit de mouwen en
tussen de soms flinke regenbuien door oogsten
maar. Van sperziebonen tot snijbiet, van stoofperen
tot appels, van witte aubergine tot andijvie, van
knolselderij tot knoflook, van pepers tot diverse
koolsoorten aan toe. Maar het oogsten van de
pompoenen verdient dit jaar in het bijzonder de
aandacht. Van overheerlijke kleine eetbare
Japanse pompoenen tot echte GIGANTEN, die
door hun gewicht echt met z’n tweeën geoogst
moesten worden.

stokbonen en kolen. Naast de groentekraam,
pompoen annex aardappelkraam was de markt dit
jaar ook voorzien van “non-food”. Zo stond er onder
andere een kraam met beelden en een kraam met
sieraden, maar natuurlijk was ook dit jaar de kraam
met loten weer terug te vinden.
Ook voor de kinderen was er vertier. Er was een
springkussen die van begin tot het eind van de dag
non-stop bezet was. De kinderen “stuiterden” er
lustig op los! Maar ook konden zij hun gezichtjes
laten omtoveren in bijvoorbeeld een vlinder, want
ook dit jaar werd er geschminkt. En natuurlijk kon
dit beeld door hun ouders vereeuwigd worden, toen
zij poseerden op de uitgestalde reuzenpompoenen.
En dan niet te vergeten de catering…
Een aantal tuinders is druk geweest met het
“leveren” van producten. Zo waren er onder meer
eigengemaakte goulashsoep, saus, appelflappen
en andere lekkernijen verkrijgbaar. En blijkbaar
waren dit jaar de hamburgers
niet te versmaden, we waren gewoon “los” aan het
eind van de dag!

De dag werd afgesloten met de wedstrijd “Welke
tuinder heeft de grootste courgette van het jaar
2015?” De gelukkige en welverdiende winnaar is
Kenneth Budhai. Hij nam de beker met een grote
glimlach op zijn gezicht in ontvangst.
Tot slot…
Een veel gehoorde vraag dit jaar: “Waarom houden
jullie niet vaker in het jaar zo’n markt?” Grappig is
dat de bezoekers blijkbaar niet stil staan bij het
werk en het proces van zaai tot oogst om tot het
uiteindelijke product op de marktkraam te komen.
Maar het geeft nog maar weer eens aan hoe het
gewaardeerd wordt dat zo’n open dag wordt
gehouden en hoe lekker men verse producten
vindt!

Op de open dag zelf waren de kramen dan ook
rijkelijk gevuld. De andijvie lag dit jaar zo goed in
de markt dat er meerdere keren geoogst en
aangevuld moest worden. Het was leuk om te zien
dat medetuinders tijdens de markt de kraam
kwamen aanvullen met verse producten uit hun
eigen tuin. Zo werden we onder meer voorzien van

Een pluim voor
onszelf!
Miranda Harris,
tuinder
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Ook was er dit jaar weer de wedstrijd wie teelt de
zwaarste courgette? Hieronder de uitslag.

Zwaarste COURGETTE 2015
Dit jaar zijn de winnaars:
1e prijs Kenneth Budhai
2e prijs Silvia en Johan Fijnekam
3e prijs Ginie Buddingh

4800 gram
4700 gram
4600 gram

De overige inzenders waren:
Auke Braaksma
Tim Vis
Janna Menara
Marie Braaksma
Han Bovenkerk
Djamara Kelder
Thea van der Laak

4300 gram
4100 gram
4000 gram
3700 gram
3400 gram
3400 gram
2400 gram

Gefeliciteerd allemaal en leuk dat jullie mee
hebben gedaan. Hopelijk doen volgend jaar nog
meer tuinders mee om deze wedstrijd in ere te
houden.

Wist u dat …..

…………….de foto’s die gemaakt zijn van de
Open Dag op de site te zien zijn? Kijk bij
vtvonsgenoegen.nl
….………… de leden zelf verplicht zijn om
overhangende struiken over de paden en dan
vooral de bramenstruiken zelf op tijd moeten
snoeien. Zodat de doorgang op de paden niet
belemmerd wordt.
Het risico dat andere tuinders zich verwonden aan
deze struiken kan erg vervelend zijn.
Let hier alstublieft goed op.

Wist u dat …..

…..…
Op 9 september is het gesprek met de heren van
de Gemeente en waterschap Zuiderzeeland over
sloot en weg prima verlopen.
In oktober wordt de sloot gemaaid en uitgelepeld.
Ook naar het profiel van de sloot wordt gekeken en
aangepast. De bodem wordt ook gemaaid.
In 2016 wordt de sloot 2 x per jaar gemaaid in juni
en oktober.
De buis onder de weg waar de borden van de
volkstuin staan wordt door gespoten.
Ook wil de gemeente als het waterschap
Zuiderzeeland daar zijn toestemming voor geeft
een duiker aanleggen, zodat het water wordt
afgevoerd richting Buitenhof.
Er wordt gekeken of dit kan in verband met de
stand van het waterpeil in de gracht rond
Buitenhof.
De weg wordt geasfalteerd.
Er volgt een gesprek met de afdeling financiën, de
kosten bedragen € 20,000,Het tijdsbestek van het uitvoeren van dit
onderhoud is gepland tot begin november. ??
Het bestuur heeft met ingang van 1-1-2016 een
contactpersoon voor vragen en overleg.
De slootkant die langs de volkstuinen loopt zal door
de vereniging gemaaid worden en onder de
bruggetjes zal het netjes worden onderhouden.
De bruggetjes bemoeilijken het maaien en
schoonmaken van de sloot.
En zullen moeten worden verwijderd als de
werkzaamheden van start gaan.
De overhangende takken langs de toegangsweg
worden verwijderd, en de mollengang wordt weer
aangepakt.
Samen met de Gemeente en Waterschap
Zuiderzeeland en het Bestuur van Ons Genoegen
heb ik afgesproken alles te blijven volgen tot de
werkzaamheden zijn afgerond.
Vriendelijke groet
Aagje van der Molen.
……. Het jaar 2015 raakt alweer naar zijn einde. Dit
betekend dat u de factuur inzake de contributie
voor het jaar 2016, een dezer dagen door de
brievenbus of via de mail kunt verwachten.
Het is mogelijk om de factuur in gedeelte te betalen
MAAR het volledige bedrag dient te zijn voldaan
vóór 31 december 2015.
Bij voorbaat onze dank.
De Penningmeester
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