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Voor u ligt de nieuwsbrief van Volkstuinvereniging De Noort Bonnen. In deze en de komende 

nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en nieuwtjes van de 

volkstuinvereniging. U zult er berichten lezen van het bestuur, verhalen van tuinders en wij zullen 

regelmatig foto’s van ons complex voorbij laten komen. Heeft u een nieuwtje of iets wat u graag  

wilt delen met de medetuinders, laat het ons dan weten. Verder zullen wij u herinneren aan de  

leuke (en soms minder leuke) verplichtingen op het complex! 

 

Zo zijn er de werkbeurten, zoals u allen weet. Volgens een ploegindeling op tuinnummer komen we 

op zaterdagochtend bij elkaar en wordt de openbare ruimte van de tuin onder handen genomen. Is 

iemand langdurig ziek, dan wordt ook weleens een tuin van onkruid ontdaan. Bent u verhinderd, dan 

kunt u laten weten dat u op een ander moment komt. 

 

Helaas leegt de Roteb onze vuilcontainers niet meer. Wij hebben jarenlang van deze service kunnen 

genieten, maar dat is nu afgelopen. Dus weer, net als vroeger, met de zak onkruid achterop de fiets 

naar huis….. 

 

Alle tuinen zijn verhuurd!! Dat is lang geleden. Op een 

aantal tuinen zijn nieuwe huurkassen geplaatst. Wij heten 

de nieuwe tuinders van harte welkom. Vragen staat vrij en 

soms zullen de nieuwe huurders merken dat er ook 

ongevraagd veel advies gegeven wordt! Haal eruit wat u 

gebruiken kunt, het is goed bedoeld!!  



 

 

Op het terrein hebben we “het winkeltje”, zo heet het in de volksmond……hier kunt u veel spullen 

aanschaffen, zoals potgrond, meststoffen, krijt, tonkinstokken, zwavel enz. De prijzen zijn heel 

schappelijk en wat eraan verdiend wordt, komt ten goede van de verenigingskas. En daar kunnen dan 

weer leuke dingen van gedaan worden. Geen eindeloos gesleep met zakken potgrond, gewoon met 

de kruiwagen van het winkeltje naar je tuin……………… 

 

We mogen natuurlijk de honing niet vergeten. Er staan nu meerdere 

bijenkasten op het complex. De honing die in de winkel te koop is, komt zoveel 

mogelijk van lokale bijen, maar wordt ook speciaal ingevlogen als daar even 

geen voorraad van is! Binnenkort de laatste honing van 2015 van ons complex. 

 

 

Er is veel gedaan om de entree van het complex op te frissen. Zo is de grote boomstronk verwijderd 

bij het hek. Om de kantine er gastvrijer uit te laten zien, is er een terrasje aangelegd! Elke ochtend is 

er koffie in de kantine en is iedereen vrij om langs te komen en nieuwtjes uit te wisselen. 

 

 

Het toiletblok bij de ingang van het complex is een aanwinst! Momenteel is de damestoilet 

afgesloten, omdat de vloer dringend aan vervanging toe is. De dames gebruiken nu tijdelijk het 

herentoilet. 

 

Helaas hebben wij op het complex ook te maken met ongenode gasten die spullen meenemen die 

niet van hen zijn. Om diefstal en vernielingen te voorkomen, verzoeken wij u om het hek op slot te 

doen tussen 18.00 uur en 8.00 uur. Het lijkt overbodig, maar in de loop der jaren zijn er heel wat 

druiven, kruiwagens enz. verdwenen….. 

 

De kindertuinen zijn dit jaar ook druk bezocht. Er doen dit jaar 18 kinderen mee. Op woensdag- en 

zaterdagmiddag zijn vrijwilligers aanwezig om activiteiten met de kinderen te ondernemen op hun 

tuin. Natuurlijk komen de jonge tuinders ook tussendoor regelmatig naar hun tuin om onkruid te 

wieden en water te geven als het droog is. Volgende keer meer over de kindertuinen. 

 



 

 

Things to do: 

- Heggen knippen 

- Rand buitenzijde van de heg schoonmaken 

- Gras maaien 

- Blijf onkruid wieden, laat het niet zaad schieten…. 

- Laat eens een prei of krop sla of andijvie staan en doorschieten. Leuke bloemen en de bijen 

zijn er dol op. 

- Lathyrus…..blijven plukken, hoe meer je plukt, hoe meer bloemen er komen!! 

- Kijk eens naar Gardeners’ World op vrijdagavond 21.30 uur, BBC 2 

- Vergeet niet te genieten, ga ook eens zitten en kijk en luister naar je tuin. 

 

Heeft u tips, ideeën of wilt u een verhaal kwijt in de nieuwsbrief, laat dat dan weten via een briefje in 

de brievenbus. Vermeld uw naam, tuinnummer en telefoonnummer en we nemen snel contact op. 

Of u stuurt een mail naar: nieuwsbrief-denoortbonnen@outlook.com 
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