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Van de bestuurstafel
De adviesraad
Een enigszins teleurstellend begin van deze nieuwsbrief, maar er zijn helaas
(nog) geen aanmeldingen voor de adviesraad binnengekomen. Wel is er zicht
op aanvulling van de OnderhoudsCommissie (OC).

Het verenigingsgebouw
De ventilatiekanalen van de kantine zijn onder handen genomen. Dit is
gedaan vanwege de noodzaak tot betere luchtventilatie in de kantine i.v.m.
Covid 19. We werden daarnaast geconfronteerd met de noodzaak tot het
doen van onderhoud aan het dak van de kantine. Bij inspectie bleek dat dit
geen uitstel kan velen.

De vragenlijst
Circa 20% van de leden heeft het formulier geretourneerd. Aangaande de
winkel komt er naar voren dat een ruimere opening tijd van de winkel wel
gewenst is. Verruiming van het winkel assortiment komt niet vaak ter sprake.
Aangaande het opknappen van de kantine wordt er aangegeven dat de
inrichting gedateerd is en een opknapbeurt wenselijk is. Het overall beeld dat
er uitkomt is dat de leden de vereniging levendig willen houden en
gezelligheid zoeken binnen de vereniging. Ze willen daar zelf ook een bijdrage
aan leveren. De ideeën:
Activiteiten
Spelletjes(avond), bingo, foto's, kaarten, dart toernooi, klaverjassen
op zaterdagavond, dammen, schaken, Borreluurtje van 16-18
expositie schilderijen, rommelmarkt, braderie, kinderactiviteiten,
gezellige middag
Eten en drinken
snacks, smoothie, hapjes, patat, appeltaart, eten uit de tuin,
vegetarisch, frisdranken en ijs
Aankleding
Zithoek, nieuwe planten, kerst- en paasversiering, afdak bij de
voordeur, vloerbedekking.
En ook al is de response aan de lage kant, menen we op basis hiervan een
aanvang genomen kan worden met het opknappen van het interieur.

Watermeter
Geef de stand van uw watermeter (foto en tuinnummer) door via de website
(of via de brievenbus met vermelding van watermeternummer, tuinnummer
en foto of stand van de meter) voor 15 december 2021.
Voor tuinen waarvoor we dan geen standen hebben ontvangen
zal een bedrag van 25 euro op de rekening van 2022
worden opgenomen.
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Preventieve maatregelen voor de winter
De temperatuur van de laatste tijd doet anders vermoeden, maar de winter komt er aan! Bij vorst kan
daarbij in en om de huisjes schade ontstaan door bevroren waterleidingen. Ook bij een geïsoleerde leiding
moeten we alert zijn op bevriezingsgevaar van de waterleiding. Vooral tijdens nachtvorst in combinatie
met harde oostenwind is er het risico dat de koperen waterleiding en andere water bevattende
installatiedelen bevriezen. Hieronder enkele voorzorgsmaatregelen die je moet nemen opdat de
waterleiding en/of watermeter dan niet bevriest, zodat bij intrede van de dooi geen lekkage en
waterschade ontstaat.

Buitenkraan
Als je een buitenkraan hebt kun je die meestal binnenshuis afsluiten. Doe die buitenkraan even open nadat
je de leiding binnen hebt afgesloten zodat het restwater uit de leiding loopt. Doorblazen eventueel met
behulp van een luchtbedpomp helpt.

Hoofdkraan
De waterhoofdkraan doe je dicht als je denkt dat de combinatie van vorst plus harde wind te veel risico
gaat opleveren. Ben je niet erg zeker, doe dat dan al bij een voorspelling van -5 graden.. Laat ook het water
uit de leidingen stromen via dat aftapkraantje (meestal bij, of naast de hoofdkraan).

Installatie legen
Om de leidingen werkelijk goed te legen dien je enkele waterkranen te openen, zodra je de hoofdkraan
hebt dichtgedraaid en de aftapkraan hebt geopend.

Risico inschatting
Als je al diverse winters hebt meegemaakt en dus kunt inschatten hoe groot het risico bij een bepaalde
weersvoorspelling is, kun je misschien volstaan om wel de hoofdkraan af te sluiten maar slechts de
kwetsbare leidingdelen te legen, als je die mogelijkheid hebt.

Toilet
Vergeet dan ook niet een eventueel toiletreservoir op een kwetsbare plaats te legen. Bijvoorbeeld als het
toilet op het oosten is gebouwd en er via een raampje veel vrieskou kan binnenkomen. En strooi voor de
zekerheid een hand met zout of antivries in de hals van de keramische toiletpot zodat de hals niet kan
barsten.

Watermeter
De toevoerleiding naar de hoofdkraan, en de hoofdkraan + watermeter zelf, kunnen bevriezen als die op
een ongunstige niet geïsoleerde tochtige plek zijn gesitueerd. Desnoods tijdelijk inpakken in isolatie wol. En
eventuele tochtgaten dicht maken.

Buitenput isoleren
Als de watermeter zich in een buitenput bevindt, dan moet die put zijn voorzien van een goed geïsoleerde
putdeksel, terwijl ook een geïsoleerde tussendeksel van bv. piepschuim moet zijn aangebracht. Die
isolatiemaatregelen moeten voor de vorstperiode gebeuren, want als de putdeksel langere tijd wordt
gelicht tijdens vorst, dan is er op dat moment extra kans op bevriezing.

LET OP: Schade aan de watermeter, het waterverlies en de
waterleiding is voor rekening van de tuinder.
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Winter is coming...

Winterklussen
De eerste weken van november zitten er al bijna weer
op, wat vliegt de tijd zeg. De wintertijd is ingegaan en
aan de temperatuur buiten kun je dat al merken. Een
mooie winterdag is best te waarderen. Op zo’n dag gaan
we lekker buiten aan de slag! Ook deze maand is er
weer genoeg te doen in de tuin. Je kunt alvast wat
voorbereidingen treffen voor de vorst bijvoorbeeld.
Voor november hebben we alle tuinklussen op een rijtje
gezet, zo weet je precies wat je te doen staat!

'Als de dagen gaan lengen, gaat de vorst
strengen'. Oftewel: het koudste deel van de
winter valt volgens het spreekwoord na de
kortste dag.
Niets meer buiten staan dat kapot kan
vriezen? Denk ook aan uw beregening,
pompen, sproeiers, leidingsystemen, tuinslang
en planten en vijver.

De egel
In de tuin onder een struik
ligt een egel op haar buik
haar winterslaap in volle gang
niet voor kou of honger bang
zij heeft haar buikje rond gegeten
in de herfst zo moet u weten
nu volkomen uitgevloerd,
zonder dat zij iets verroerd
slaapt zij in volkomen rust
is zich nergens van bewust
niet van vreugde, niet van pijn
soms zou ik graag die egel zijn

Wil je in het voorjaar genieten van prachtig bloeiende
tulpen, narcissen en krokussen? Dan is dit het moment
om ze te planten. Of je ze nu plant in bakken of in de
border, de keuze is aan jou!

Wat zijn de moestuinklusjes in november?
Nu is de tijd om de moestuin vrij te maken van
zomergroente. De plantresten kun je direct gebruiken
op de bodem van een geul waar je volgend jaar
pronkbonen boven kunt telen. Het is het begin van een
nieuwe cyclus. Oude wortelkluiten van rabarber hebben
er baat bij als je ze opgraaft en met een scherpe spade
in stukken deelt. Zorg wel dat ieder stuk een paar
groeiknoppen heeft.
Herplant de stukken in de grond die je hebt verrijkt met
goed doorgerotte compost of ander organisch
materiaal. In verhoogde en diepe bedden kun je direct
halfverteerde compost op het grondvlak aanbrengen op
de plaatsen waar je komend seizoen groenten wil gaan
telen.

Wat kun je in november in de moestuin
planten en zaaien ?
Je kunt nog steeds knoflook en sjalotten planten in
november. Doe dit wel op dagen wanneer het niet
vriest. Je kunt deze maand tuinbonen voor
overwintering zaaien. Alleen in warme gebieden kun je
zo’n herfstzaaisel met tuinbonen proberen, in koude en
open gelegen tuinen kun je beter tot het voorjaar
wachten.

zo eens in ’t jaar zonder gedachten
ik kan er mateloos naar smachten.

Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website: https://vtv-onsbelang.nl/
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