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GOUWD!
Beste tuinders,

Iedereen die de afgelopen maanden weleens in de kantine of het winkeltje is 
geweest, of gebruik heeft gemaakt van de toiletten, zal het met het bestuur eens 
zijn dat het gebouw hard aan een vernieuwingsslag toe was. 

Inmiddels hebben wij als bestuur de knoop doorgehakt en zal zeer binnenkort – 
vanaf 19 juli – worden begonnen met een ingrijpende renovatie. 

Je vraagt je misschien af: waar komt ineens die voortvarendheid vandaan? De 
waarheid is dat het bestuur al maandenlang overleg heeft gevoerd over wat het 
juiste traject is: een totaal nieuw (tweedehands) gebouw neerzetten of renovatie. 
Uiteindelijk is na een uitvoerige inventarisatie en de nodige discussies besloten om 
het bestaande bouwwerk grondig te laten renoveren.

Op de komende pagina’s van dit speciale themanummer word je hierover uitgebreid 
geïnformeerd. 

Ook vind je in dit speciale themanummer een enquête over het gebruik van de 
kantine en het winkeltje. 

Ook al zijn we op de eerste plaats een tuinvereniging, de kantine en de 
serviceverlening naar onze tuinders toe, zorgen ervoor dat iedereen met plezier 
kan blijven tuinieren! 

Mocht je naar aanleiding van dit nummer nog vragen, opmerkingen of suggesties 
hebben: je weet ons te vinden.

Nogmaals, dit is een extra uitgave om onze leden te informeren over de 
werkzaamheden aan het bivak. Aan het eind van de zomer verschijnt weer een 
reguliere Gouwd.

Amy van Diest – VoorzitterHet

Het bestuur wenst iedereen fijne 
zomermaanden met mooie opbrengst 

van groenten en bloemen.

Volgende uitgave “GOUWD” in september. Kopy ? stuur deze dan 
voor 1 september naar: vtvdegouwen@outlook.com
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GOUWD!
 Verbouwing kantine, winkel en toiletten
Tijdens de laatste ledenvergadering is meegedeeld dat binnenkort zal worden 
gestart met de renovatie van het bivak. Hiervoor heeft het bestuur een 
bouwcommissie en een interieurcommissie ingesteld. De bouwcommissie heeft 
inmiddels een aantal keren vergaderd en er zijn afspraken gemaakt met een 
aannemer en onderaannemers. In dit stuk willen wij jullie op de hoogte brengen 
van de werkzaamheden en de planning.

De aannemer heeft geconstateerd dat het gebouw in slechte staat verkeert en dat 
alles moet worden vervangen. De vereniging heeft niet de juiste vrijwilligers om 
deze klus op een professionele wijze te klaren. Wij hebben de aannemer bereid 
gevonden om tegen een speciale prijs de organisatie op zich te nemen en samen 
met Mike, een van onze vrijwilligers, de werkzaamheden uit te voeren. Daarnaast 
hebben zich diverse tuinders gemeld, die bereid zijn om hand- en spandiensten te 
verrichten. 

Soms is het praktischer 
om met een paar mensen 

door te kunnen werken, 
dan dat je met veel mensen 

bent en juist hierdoor wordt 
opgehouden. Wij verzoeken 

iedereen dan ook vriendelijk 
om deze harde werkers niet in de 

weg te lopen, zodat ze ongestoord 
hun werk kunnen doen. 

Eventuele vragen kunnen gesteld 
worden aan de bestuursleden. 
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Er is een elektricien langsgeweest om onze elektrische 
installatie te inventariseren. Ook hiervoor geldt dat 
deze verouderd is en eigenlijk niet meer voldoet aan 
de hedendaagse eisen. 

We wachten op een offerte om een definitieve 
beslissing te kunnen nemen, maar er zal zeker 
vernieuwing moeten plaatsvinden.

De aannemer heeft slechts een beperkte tijd beschikbaar, daarom starten de 
werkzaamheden al heel snel, namelijk op 19 juli aanstaande. Dit betekent dat we 
de kantine tijdelijk niet kunnen gebruiken. 

De kantine zal in afgeslankte vorm op woensdag en zaterdag in ieder geval koffie/
thee/frisdrank verzorgen. De winkel wordt tijdelijk in een container ondergebracht, 
vanwaaruit de verkoop kan blijven doorgaan. 
We gaan ervan uit dat de werkzaamheden zo’n 6 tot 8 weken in beslag nemen.

De komende periode zijn het bestuur en de vrijwilligers druk bezig met het 
organiseren van de bijkomende zaken rondom de renovatie. Dat betekent: 
-  dat we een of twee partytenten op gaan zetten om spullen in te kunnen

opslaan;
- dat we zo veel mogelijk spullen in dozen inpakken om te kunnen opslaan;
-  dat we op zoek zijn naar materiaal voor de renovatie. Ook hier zullen we een

plek voor moeten inruimen om materiaal te kunnen opslaan.

We hebben inmiddels al een aantal materialen tegen bodemprijzen kunnen 
bemachtigen en we blijven nog even bezig om meer voor elkaar te kunnen krijgen.

De kantine zal een ander aanzien gaan krijgen: de wc’s worden verplaatst, de bar 
wordt naar achteren verplaatst, waardoor de kantine-ruimte iets ruimer wordt.
 De winkel wordt tevens vergaderruimte. 

De interieurcommissie buigt zich over de inrichting en welke materialen hiervoor 
zullen worden gebruikt. Natuurlijk letten we ook goed op de uitgaven. De renovatie 
moet weliswaar degelijk en duurzaam worden uitgevoerd, maar het moet ook 
financieel verantwoord zijn.

Namens het bestuur,

Amy van Diest



GOUWD!

Vrijwilligers
Bij VTV De Gouwen zijn verschillende vrijwilligers actief. Sommige 
vrijwilligers zijn heel zichtbaar en iedereen kent ze wel. Anderen 
werken wat meer op de achtergrond. Toch willen wij die mensen 
graag aan de leden voorstellen en aangeven wat ze allemaal zoal 
voor de vereniging doen. 

In deze eerste ronde willen wij graag aan iedereen Michael Hofman voorstellen, in 
de wandelgangen Mike genoemd. Hij is zeer regelmatig aanwezig en doet allerlei 
klussen voor de vereniging. Mike repareert en hij onderhoudt allerlei zaken. Hij 
heeft ervoor gezorgd dat de onlangs aangeschafte, voorheen blauwe, container is 
ingebouwd en heeft hierin een werkbank gemaakt met verdere mogelijkheden om 
gereedschappen op te ruimen en ook weer terug te kunnen vinden. Kortom, er is 
een echte werkplaats gecreëerd voor de vrijwilligers.

Alle containers zijn inmiddels zo goed mogelijk beveiligd tegen inbraak, middels 
grote ijzeren slotbalken. Mike beheert de sleutels en zorgt ervoor dat de containers 
bereikbaar blijven. Verder zorgt Mike voor het gereedschap, onderhoudt het waar 
nodig en heeft het overzichtelijk opgeruimd. 

Zoals gezegd is de blauwe container inmiddels groen 
geschilderd, (zie foto). Mike is een van de mensen die zich 
daarmee heeft beziggehouden. Het ziet er prachtig uit en 
nu is het de beurt aan de oranje container om geschilderd 
te worden, nadat sommige plekken gerepareerd zijn.

Binnenkort zal Mike, samen met een aannemer, de kantine 
aanpakken en totaal renoveren. Er wordt gestart met de 
buitenzijde, daarna wordt het binnenwerk aangepakt. 
Mike maakt deel uit van de bouwcommissie en voert de 
algemene coördinatie. 

Naast deze zaken is Mike ook een van de vrijwilligers die zorgt voor het onderhoud 
van de omgeving van de tuinen. Hij maait het gras, snoeit bosschages, kapt bomen 
enzovoort, enzovoort. Kortom, een vrijwilliger in hart en nieren. 

Als vereniging zijn we ontzettend blij met de werkzaamheden die de vrijwilligers 
allemaal doen. In de volgende GOUWD zullen we een andere vrijwilliger in het 
zonnetje zetten. Voor Mike in elk geval: 

Bedankt Michael !!!
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Bedankt ADRI !!!

Adri van den Ende gestopt als vrijwilliger
Het woord vrijwilliger is wel vaker gevallen in deze GOUWD. Adri van den Ende is 
gestopt als vrijwilliger en ook definitief gestopt als bestuurslid. Adri is wel 5 jaar 
vrijwilliger geweest en het bestuur wil hem dan ook bedanken voor al die jaren 
inzet.

Door het vertrek van Adri zijn we op zoek naar iemand die vaak aanwezig kan zijn op 
de tuin. Het is een belangrijke taak om potentiële nieuwe tuinders te ontvangen en 
te woord te staan. Maar, het is ook een heel leuke taak: je bent het aanspreekpunt 
van de vereniging, leert alle tuinders kennen en weet precies waar de lege tuinen 
zijn. Hierdoor lever je ook een belangrijke bijdrage aan de coördinatie van de 
werkbeurten.  
Mocht je dit wat lijken, laat het iemand van het bestuur weten! 

Groeten, Fred Kerkhof



GOUWD!
Enquête
Beste tuinders, 

Zoals jullie weten heeft onze vereniging op het complex De Gouwen een bivak 
met een kantine, toiletten en een winkeltje voor diverse tuinartikelen. Daarnaast 
wordt het bivak gebruikt als onderkomen voor onze vrijwilligers en als vergader-/
cursusruimte.

Het bivak was hard aan renovatie toe en deze gaat binnen afzienbare tijd van 
start. De werkzaamheden bieden gelijk de gelegenheid om veranderingen aan te 
brengen. 

Er zijn twee commissies opgericht, een voor het gebouw zelf en een voor de 
indeling/inrichting. 

Om het zo goed mogelijk te doen, willen wij graag ook de mening van de leden 
in de veranderingen meenemen, vandaar deze enquête. De enquête is bewust 
anoniem gehouden, zodat niemand zich geremd hoeft te voelen om zijn/haar 
mening te geven.

Het enquêteformulier is los bijgevoegd bij de 
papieren-versie en als losse pdf bij de digitale versie!!
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Enquête

Kantine
Hoe tevreden ben je met de kantine?
Hoe tevreden ben je met het assortiment?
Is er voldoende keuze in thee?
Is er voldoende keuze in frisdrank?
Is er voldoende keuze in versnaperingen?
Zou je gebruik willen maken van onderstaande artikelen, indien ze geserveerd 
worden in de kantine?
Is er voldoende keuze in thee?
Is er voldoende keuze in frisdrank?
Is er voldoende keuze in versnaperingen?
Zou je gebruik willen maken van onderstaande artikelen, indien ze geserveerd 
worden in de kantine?
- Kop soep (van de dag)
- Hamburger (met/zonder broodje)
- Tosti (kaas of ham/kaas)
Zou je graag uitbreiding van het aanbod zien?
Zou je andere openingstijden van de kantine willen?
Nu is deze officieel alleen enkele uren op woensdag en de gehele zaterdag open.

Suggesties ten aanzien van de kantine:



GOUWD!
Enquête

Winkel
Hoe tevreden ben je over het winkeltje?
Hoe tevreden ben je over het aanbod in de winkel?
Hoe tevreden ben je over de kwaliteit van de artikelen?
Is er voldoende keuze?
Is er voldoende keuze in zaden?
Ben je tevreden over de prijzen in de winkel?
Wat vind je van de prijs t.o.v. andere winkels?
Welke artikelen zou je in de winkel kopen?
- Bloemenzaden
- Groentezaden
- Pootaardappelen
- Pootuien
- Gereedschap
- Meststoffen
- Potgrond of tuinaarde
- Palen en/of stokken
- Netten, plantstokjes etc.

Geef je de voorkeur aan biologische zaden en pootgoed?
Zou je andere openingstijden van de winkel willen?
(Op dit moment gelijktijdig met de kantine)

Suggesties ten aanzien van de winkel: 

Stop de ingevulde enquête in de brievenbus van de 
bivak of scan hem en mail die naar: 
vtvdegouwen@outlook.com



Op je tuin staan 
meestal beide 
planten in elkaars 
buurt…
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Preibollen juli 2019 voor de Bijen, 
Hommels, Wesp en Vlinders.


