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Ook in dit jaar is er weer met veel plezier in de tuinen gewerkt. Mooi en zonnig tuinweer werd in
het voorjaar afgewisseld met heel veel regen ten gevolge van de sterke El Niño van 2015/2016. En
in september werden we getrakteerd op een bijzonder warme nazomer. Ondanks de wisselende
weersomstandigheden is rijkelijk geoogst van vele soorten groentes, fruit en bloemen.
In januari werd de algemene ledenvergadering georganiseerd en door 21 leden van de vereniging
bijgewoond. In het voorjaar zijn er 7 nieuwe leden bij de vereniging gekomen. Zij hadden
gemiddeld 2-3 jaar op de wachtlijst gestaan. Sommigen wilden graag samen met hun jonge
kinderen tuinieren, anderen gaan voor de pure bio-groentes, weer anderen hebben exotische
kruiden op hun lijstje staan. In mei is er gezamenlijk kennisgemaakt met bestuur.
In totaal heeft de verenging dit jaar 65 leden.
Het bestuur heeft dit jaar 7 maal vergaderd en heeft daarnaast geparticipeerd in de SRObijeenkomsten. Ook heeft het contact gehouden met externe projecten die voor de vereniging van
belang kunnen zijn, zoals de ontwikkelingen rond het Beekdal en de geplande uitbreidingsplannen
van de A28. In februari legde de penningmeester onverwacht zijn functie neer. De taken werden
onder de andere bestuursleden verdeeld.
Verschillende werkgroepen zijn binnen de vereniging actief op specifieke gebieden.
Zo heeft de werkgroep Communicatie dit jaar 3 x een Dorresteintje gepubliceerd. Deze digitale
nieuwsbrieven werden gevuld met interessante wetenswaardigheden over tuinieren,
nieuwsberichten van het bestuur, informatie over werkochtenden, interviews met enkele leden,
leuke recepten enz.
In het voor- en najaar zijn werkochtenden georganiseerd voor het onderhoud van het gezamenlijk
groen. Daarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke natuurwaarde, passend bij de
omgeving. De meeste leden hebben minimaal 2 x bij een werkochtend geholpen.
De laancommissie heeft in dit jaar 3 maal een tuinschouw uitgevoerd. Over het algemeen lagen de
tuinen er goed bij. Indien nodig heeft de commissie namens het bestuur contact met leden
opgenomen ten behoeve van het onderhoud van de tuin of paden.
In het kader van ‘Groen en Doen’, waarvoor de vereniging een subsidie ontving, zijn diverse
activiteiten georganiseerd en ruim bezocht. In augustus was de aftrap met een gezellige
zomerborrel en een leuke excursie naar de bijenkasten op ons terrein. Daarna volgden enkele
lesochtenden over ‘composteren’ en ‘tuinindelingen en wisselteelt’. Tijdens burendag werden
bewoners van Nijenstede ontvangen. Zij kregen een rondleiding en werden allen verrast met
bloemen uit ‘eigen tuin’. Deze heel vrolijke middag is door hen erg gewaardeerd. In oktober was er
een praktische les over het snoeien van fruitbomen en struiken. De serie werd afgesloten met een
gezellig repair café waar het tuingereedschap ‘winterklaar’ werd gemaakt.
In september zijn de wensen van bestaande leden aangaande grotere, kleinere of een andere tuin
geïnventariseerd. Enkele leden hebben hun lidmaatschap opgezegd. Aan het eind van het jaar
konden tuinen worden herverdeeld en blijken er weer enkele tuinen vrij te komen voor nieuwe
leden. De wachtlijst voor een volkstuin bij onze vereniging is dit jaar opgelopen tot 23.
We staan weer voor een nieuw tuinjaar, waarin het bestuur ons allen weer een ontspannen en
vruchtbaar jaar toewenst!
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