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2018 een jaar van hitte-, zon- en droogterecords 
De zomer was warm en werd steeds warmer. Het neerslagtekort nam steeds meer toe en het droogterecord van 
1976 werd gebroken. Het jaar 2018 hoorde bij de droogste jaren ooit. Overal in Nederland waren grasvelden en 
bomen bruin in plaats van groen. De opbrengst, met name van de aardappelen, was op sommige tuinen duidelijk 
echt veel minder. Daarentegen heeft dit weer wel voor een recordopbrengst zoete aardappels gezorgd. Dus over 
het algemeen was het weer een bijzonder jaar om van te genieten.  

Tuinwisselingen  

Nieuwe leden voor de tuinen: 
Tuin 3b  
Tuin 8a  
Tuin 8b + sub-lid 
Tuin 13b  
Tuin 38  
Tuin 42  sub-lid 
 
Wisselingen: 
van tuin 3 naar tuin 60 
van tuin 8 naar tuin 3a 
 
Stoppen: 
Tuin 13b  
Tuin 39  
Tuin 60  

1. Voortgang complex en algemeen onderhoud 
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.  

Begroeiing algemene deel grintpaden 
Dit jaar is er door het bestuur geëxperimenteerd om te kijken of er een natuurvriendelijker manier mogelijk is voor 
de bestrijding van ongewenste begroeiing (onkruid) van de algemene delen van de grintpaden. Dit was 
noodzakelijk omdat bleek dat azijn (idem zout en chloor) eigenlijk al sinds 2016 verboden blijkt te zijn. Hoewel 
Roundup (nog) steeds wettelijk is toegestaan is door alle media-aandacht dit jaar duidelijk geworden dat dergelijke 
middelen (glyfosaat) te verdacht zijn en niet meer van deze tijd. Het spuiten met vetzuren (Ecostyle) bleek helaas 
niet heel erg effectief en daardoor relatief duur. Het beste resultaat werd bereikt met de mechanisch methode 
waarbij het grind eerst wordt losgeharkt en daarna geschoffeld. 
 
De Craamkamer 
De meeste tuinders maken al jaren gebruik van de groenteplantjes die vlak bij de ingang in de stellingen te koop 
zijn. Een breed assortiment van diverse sla tot allerlei koolsoorten dat telkens wordt aangevuld van het vroege 
voorjaar tot hoogzomer. Jan en Colin bestieren de Craamkamer, een geoliede kweekmachine waar planken vol 
staan met zaaigoed en kratjes net verspeende iele kwekelingen. Zelfs water geven gebeurt met een uniek apparaat 
waarbij de manden met potjes en al in de sloot kunnen worden gedompeld. Een leuke trend is dat leden steeds 
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vaker hun teveel aan zelfgekweekte plantjes via Jan en Colin beschikbaar stellen aan de overige leden. Dat toont 
aan dat dat de saamhorigheid groot is. Dit jaar was er een recordopbrengst bij de plantverkoop. 

2. Tuinschouwen 
Het bestuur heeft dit jaar ook weer twee tuinschouwen gehouden. Bij de voorjaarsschouw heeft een tuin een 
schouwrapport gekregen vanwege ernstige verwaarlozing van de tuin. Het proces van royement is hierna door het 
bestuur ingezet, omdat dit zeker niet de eerste keer was. Eind 2018 is dit betreffende lid gestopt.  

Bij de najaarsschouw heeft het bestuur ook expliciet gelet of het onderhoud van de paden goed was gedaan. Bij 
vijftien tuinen was dit niet voldoende of erg slecht gedaan. Zeven tuinen kregen een schouwrapport. Allen kregen 
een maand om de boel op orde te krijgen. Bij de naschouw begin december waren hiervan nog eens drie tuinen 
die wederom een onvoldoende kregen. Zij kregen een mailtje.  

3. Verenigingsactiviteiten 
De verplichte werkochtenden werden in 2018 tijdelijk afgeschaft. Wel werd er nog met grote animo gewerkt aan 
de paddenpoel. Dit was op vrijwillige basis en één zaterdagochtend in de maand. Deze werkochtend werd 
verbonden aan een koffieochtend waar alle - op dat moment aanwezige - tuinders konden genieten van koffie met 
zelfgemaakte brownies, rabarbertaart en perentaarten; Heel Zeswielen bakt ...en hoe! 
Deze opzet is zeker voor herhaling vatbaar zodat we dat in 2019 ook weer willen voortzetten 
 
De Tuinborrel was ook dit jaar weer een succes. 

4. Bestuur 
Het bestuur bestond in 2018 uit Hil Bakker (voorzitter), Ellen Bouma (secretaris), Joanne Wolfert 
(penningmeester), Colin Winder (algemeen bestuurslid/inkoop) en Miriam van Loenhout (algemeen 
bestuurslid/werkplan). De bestuurstermijn van Miriam van Loenhout loopt af en Miriam stelt zich niet meer 
herkiesbaar en is hierom aftredend, ze heeft vanaf 2014 zitting genomen in het bestuur. Leo Landzaat wordt 
voorgesteld om de bestuurstaken van Miriam over te nemen. Leo heeft een aantal bestuursvergaderingen 
meegelopen met het bestuur, zodat hij zich goed heeft voor kunnen bereiden op zijn taak als bestuurslid. 

5. Overige zaken 
• Er is een dief geweest die twee mobieltjes oneigenlijk heeft meegenomen. 
• Er is een vermoeden dat er fruit wordt gepikt.  

6. 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. We willen toch graag een aantal namen noemen en hen hartelijk 
danken: Els voor het kantinebeheer, Caroline voor het webbeheer, Cyrill en Josee voor hun inzet voor de 
paddenpoel en Jan en Colin voor het mooie werk dat ze verrichten in en rond de Craamkamer.  

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