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Water van boven, water van onder 
Het jaar 2017 had een geweldig begin. Het voorjaar was warm met vele schitterde dagen, de oogst veelbelovend, 
bessen, tuinbonen, aardbeien, rabarber, sla, andijvie, spinazie in overvloed. De appelboom bezweek bijna onder de 
vele appels. De aardappels hadden geen last van Phytophthora. Kortom, wat een weelde. Maar de zomer werd nat 
en steeds natter. De latere oogst verpieterde vaak, wortels van de gewassen vergingen door het vele water. Niet 
iedereen had hier last van, maar vele tuinen bleven door het slechte weer wat achterstallig onderhoud houden. 
Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen met tuinen als pareltjes op ons prachtige complex. Tot eind 2017 bleef het te 
nat, en dat kwam alleen van boven. 2017 was namelijk ook het jaar van de voorgenomen waterstandverhoging ten 
behoeve van de weidevogels. Dit water van onder blijft ons voorlopig bespaard, hoewel we het natuurlijk heel erg 
leuk vinden als er meer weidevogels komen.  

1. Tuinwisselingen  
Nieuwe leden 2017: 
4 nieuwe leden 

Wisselingen: 
3 tuinwisselingen 

 Stoppen: 
3 leden zijn gestopt 

2. Voortgang complex en algemeen onderhoud 

Waterpeil Oudorperpolder 

Het voorstel van Stichting Oudorperhout om het waterpeil te verhogen t.b.v. van de weidevogels heeft het bestuur 
nogal beziggehouden dit jaar. Er zijn een aantal sessies geweest waarin het bestuur heeft gepraat met de diverse 
partijen. Dit was vooral om onze stem te laten horen. In het begin hadden we namelijk het idee dat men ons over 
het hoofd had gezien in de besluitvorming. De Federatie heeft zich er ermee beziggehouden. Zij hebben de 
correspondentie met de gemeente onderhouden namens ons. De wethouder is er zelfs voor langs geweest. Eind 
2017 bleek dat het niet door kon gaan vanwege de eventuele overlast aan de woonwijken.  

Onderhoud 

De dinsdagochtendploeg en een aantal leden dat zich permanent inzet voor het algemeen nut blijft van grote 
toegevoegde waarde voor de vereniging, zonder hen geen ATV de Zeswielen zoals we dat nu kennen en dat vaak 
een prachtig verzorgde aanblik biedt.  
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3. Tuinschouwen 
Het bestuur heeft dit jaar ook weer twee tuinschouwen gehouden. Bij de voorjaarsschouw was er maar een tuin 
die een schouwrapport heeft gekregen. Bij de tuinschouw van oktober bleek dat er veel te veel tuinen achterstallig 
onderhoud hadden door de plotselinge zeer natte eindzomer en herfst. Daar had het bestuur begrip voor en 
hierom werd besloten geen schouwrapporten uit te delen.  Natuurlijk waren een aantal tuinen zeer zeker op orde. 
Alle lof aan hen. 

4. Verenigingsactiviteiten 
De eindeseizoensborrel in september was zeer geslaagd, we hadden weer eens geluk met het weer. Dit keer was er 
weer een kleine barbecue dat een geweldig succes bleek. Veel leden hadden echt hun best gedaan en lekkere dingen 
meegenomen, vaak met ingrediënten uit eigen tuin. Er waren bijzondere hapjes.  
Door gebrek aan deelnemers hebben we dit jaar niet meegedaan aan de Rabo-tourtocht. Het bestuur betreurt dit wel 
aangezien we toch een leuk bedrag voor de clubkas mislopen.  

De zaterdagwerkochtenden waren weer goed bezocht. Dank aan allen die zich hebben ingezet om het complex met 
het clubgebouw er weer picobello uit te laten zien.  

In het clubgebouw is ook hard gewerkt, er is o.a. lambrisering aangebracht en er zijn mooie lampen opgehangen.  

Met door Hil Bakker georganiseerde rondleiding door de Oudorperpolder op 27 mei o.l.v. Piet Winder liepen vijf 
tuinleden mee.  

5. Bestuur 
Het bestuur bestond in 2017 uit Hil Bakker (voorzitter), Ellen Bouma (secretaris), Joanne Wolfert 
(penningmeester), Aad Schot (algemeen bestuurslid/inkoop) en Miriam van Loenhout (algemeen 
bestuurslid/werkplan). Eind 2017 besluit Aad zich niet meer herkiesbaar te stellen. Aad is hierom aftredend. Colin 
wordt voorgesteld om de bestuurstaken van Aad Schot over te nemen. Colin Winder heeft het hele jaar 
meegelopen met het bestuur, zodat hij zich goed heeft voor kunnen bereiden op zijn taak als bestuurslid/inkoper 

6. Overige zaken 
Jeep stopt na ruim 15 jaar met het beheer van de kantine. Zijn taak wordt overgenomen.  

7. Tot slot 
We danken eenieder die zich op de een of andere manier heeft ingezet voor onze vereniging, samen maken we het 
voor ons allemaal zo aangenaam mogelijk.  

Op naar een mooi tuinjaar! Het bestuur van ATV De Zes Wielen 
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